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Destaque 

Cidade de Évora  

 

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 
Abril é mês da Liberdade, da Páscoa e da Festa 
da Mãe Soberana.   
No dia 5 serão realizadas inscrições para um pas-

seio sénior a Évora no dia 25 de Abril, organizado 
pela nossa Junta de Freguesia e que será o 
primeiro de vários passeios previstos para este 
ano.   
Relativamente à animação, este será um mês preenchido por diversos bai-
les, bem como uma noite de fado, um espetáculo da Gala Internacional de 
Acordeão e uma matiné (Chá dançante); fique a conhecer em pormenor a 
animação deste mês na página 5.  
No dia 21 de abril, domingo de Páscoa, terá lugar a Festa Pequena da Mãe 
Soberana  e que marcará o início da quinzena de celebrações em sua honra.  
Lembramos ainda que nos dias 24 e 26, voltamos a ter a visita da Unidade 
Móvel de Saúde nos locais habituais.  
A equipa d’O Mariola deseja a todos uma Páscoa Feliz e um excelente mês 
de abril.  
 

A equipa d’ ”O Mariola“ 

 

Évora  é  sede do quinto município mais extenso 
de Portugal, com 1 307,08 km² de área e 56 596 
habitantes (2011), subdividido em 12 freguesias.  
O seu centro histórico bem-preservado é um dos 
mais ricos em monumentos de Portugal, o que lhe 
vale o epíteto de Cidade-Museu. Em 1986, 
o centro histórico da cidade foi declara-
do Património Mundial pela UNESCO. 

 
 

Saiba mais na página 4 
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Informações úteis  

Aviso da Proteção Civil  

Na sede da Junta de Freguesia de São 
Sebastião, às quartas-feiras, mediante 
marcação prévia.  
As marcações poderão ser efetuadas 
presencialmente ou pelo telefone: 
289410100 das 9h às 17h.  

Datas importantes - IRS 2018 

Entrega de IRS 
 
O prazo para a entrega da declaração de IRS 

foi alargado este ano, e decorre entre 1 de 
abril e 30 de junho, para todas as categori-
as de rendimentos e exclusivamente pela 
internet.  
Para alguns contribuintes esta entrega é feita automaticamente. 

 
https://www.economias.pt/datas-importantes-do-irs/ 

Candidaturas ao Pedido Único 2019 Festa pequena da Mãe Soberana  

No 21 de abril, domingo de páscoa, 
será realizada a Festa Pequena da Mãe 
Soberana e que representa o ponto de 
partida das festividades em sua honra.  
Neste dia à tarde os Homens do Andor 
e a Banda Filarmónica Artistas de Mi-
nerva subirão ao Santuário de onde 
trarão o Andor da Mãe Soberana em 
procissão até à igreja de S. Francisco.  
Terminada a procissão será realizada 
uma eucaristia solene, pelas 18 horas.  
Durante os quinze dias da sua estadia 
na igreja de S. Francisco, as novenas e os sermões conduzidos 
por afamados oradores sacros perfazem uma vigília religiosa de 
grande valor espiritual.  
 

 

IN LOCO - Sessão de esclarecimento  
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Notícias  

Passeio Sénior a Évora  

Passeio à Ilha de S. Miguel - Açores Espaço “Cidadão Móvel” 

Os munícipes das freguesias rurais e do interior do Concelho de 
Loulé vão poder usufruir novamente dos serviços do Espaço Ci-
dadão Móvel, depois do sucesso deste projeto-piloto em 2018. 
Entre os dias 8 e 12 de abril, Alte, Ameixial, Boliqueime, Salir, S. 
Sebastião e União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim 
farão parte da rota desta viatura dotada de um sistema informáti-
co, com cerca de uma centena e meia de serviços, que poderá 
fazer um atendimento ao cidadão com todo o conforto e privaci-

dade. 
A ideia é proporcionar a quem reside em áreas mais afastadas 
dos centros urbanos, onde se encontram as principais repartições 
públicas, alguns serviços da administração pública central e local. 
Assim, a entrega do IRS, a renovação da Carta de Condução, a 

marcação e cancelamento de consultas ou a emissão do Registo 
Criminal são alguns dos serviços do Estado que aqui vão estar 
reunidos. Mas este ano há uma novidade: o serviço de pedido de 
emissão e renovação do Cartão de Cidadão, que poderá ser feito 

mediante a marcação na junta de freguesia de residência, até dia 
1 de abril. 
O Espaço Cidadão Móvel estará presente da Freguesia de São 

Sebastião no dia 12 de abril, no Centro Social e Cultural Parragi-
lense (das 9h00 às 10h40) e na Sociedade Recreativa e Cultu-
ral de Vale Judeu (das 11h00 às 13h00).  
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Destaque                                                             Cidade de Évora  

1926 

Década de 70 

 

Évora  é  sede do quinto município mais extenso de Portugal, 
com 1 307,08 km² de área e 56 596 habitantes (2011), subdividi-
do em 12 freguesias. 
O seu centro histórico bem preservado é um dos mais ricos em 
monumentos de Portugal, o que lhe vale o epíteto de Cidade-
Museu. Em 1986, o centro histórico da cidade foi declara-
do Património Mundial pela UNESCO. 
 
Évora e sua região circundante tem uma rica história que recua 
mais de cinco milénios, como demonstrado por monumentos 
megalíticos próximos como a Anta do Zambujeiro e 
o Cromeleque dos Almendres. Alguns povoados neolíticos de-
senvolveram-se na região, o mais próximo localizado no Alto de 
São Bento. Outro povoado deste tipo é o chamado Castelo de 
Giraldo, habitado continuamente desde o 3º milénio até ao pri-
meiro milénio antes de Cristo e de esporádica ocupação na épo-
ca medieval.  
 
Évora foi elevada à categoria de município sob o nome de Ebora 

Liberalitas Júlia, em homenagem a Júlio César. A origem etimo-
lógica do nome Ebora é proveniente do celta antigo ebora/ebura, 
caso genitivo plural do vocábulo eburos (teixo), nome de uma 
espécie de árvore, pelo que o seu nome significa "dos teixos".   
 
Na época de Augusto (r. 27 a.C.-14 d.C.), Évora foi integrada 
à Província da Lusitânia e beneficiada com uma série de transfor-
mações urbanísticas, das quais o Templo romano de Évora - 
dedicado provavelmente ao culto imperial - é o vestígio mais im-
portante que sobreviveu aos nossos dias, além de ruínas de ba-
nhos públicos.  
  
Entre os séculos XIII e XIV foi erguida a Sé Catedral de Évora, 
uma das mais importantes catedrais medievais portuguesas, 
construída em estilo gótico e enriquecida com muitas obras de 
arte ao longo dos séculos.  
 
A partir do século XIII instalam-se na cidade vários mosteiros de 
ordens religiosas nas zonas fora das muralhas, o que contribuiu 
para a formação de novos centros aglutinadores urbanos.  
 
A área extramuros contava ainda com uma judiaria e 
uma mouraria. O crescimento da cidade para fora da primitiva 
cerca moura levou à construção de uma nova cintura de mura-
lhas no século XIV, durante o reinado de D. Dinis. As principais 
praças da cidade eram a Praça do Giraldo (originalmente Praça 
Grande) e o Largo das Portas de Moura e o Rossio. A Praça do 
Giraldo, sede de uma feira anual desde 1275, também foi sede 
dos paços do concelho (desde o século XIV) e da cadeia. Com o 

tempo, especialmente a partir do século XVI, o Rossio passou a 
concentrar as feiras e mercados da cidade. 
 
O século XVI corresponde ao auge de Évora no cenário nacional, 
transformando-se num dos mais importantes centros culturais e 
artísticos do reino. D. Manuel concedeu-lhe um novo foral em 
1501 e construiu seus paços reais em Évora, em uma mistura de 
estilos entre o mudéjar, o manuelino e o renascentista. D. João III 
ordenou a construção da Igreja da Graça, belo templo renascen-
tista onde planeou ser sepultado, e durante seu reinado foi cons-
truído o Aqueduto da Água de Prata por Francisco de Arruda. 
Nessa época viveram na cidade artistas como o poeta Garcia de 
Resende, os pintores Frei Carlos, Francisco Henriques, Gregório 
Lopes, o escultor Nicolau de Chanterene e eruditos e pensadores 
como Francisco de Holanda e André de Resende. 
 
Em 1540 a diocese de Évora foi elevada à categoria de arquidio-
cese e o primeiro arcebispo da cidade, o Cardeal Infante D. Hen-
rique, fundou a Universidade de Évora (afeta à Companhia de 
Jesus) em 1550. Um rude golpe para Évora foi a extinção da 
prestigiada instituição universitária, em 1759 (que só seria res-
taurada cerca de dois séculos depois), na sequência da expulsão 
dos Jesuítas do país, por ordem do Marquês de Pombal.  
 
Nos séculos XVII e XVIII muito edifícios importantes foram refor-
mados ou construídos de raiz em estilo maneirista ("chão").  
 
No século XIX, Évora passou por muitas transformações urbanís-
ticas. Na Praça do Giraldo, a cadeia e os antigos paços do con-
celho manuelinos foram demolidos e em seu lugar foi levantado o 
edifício do Banco de Portugal, enquanto que a sede do concelho 
foi transferida ao Palácio dos Condes de Sortelha, na Praça do 
Sertório. O Convento de S. Francisco também foi demolido (a 
igreja gótica foi poupada) e em seu lugar foi construído um novo 
quarteirão habitacional e um mercado. No lugar do Convento de 
S. Domingos foi erguido o Teatro Garcia de Resende (c. 1892). 
As muralhas medievais foram em grande parte preservadas, mas 
das antigas entradas apenas a Porta de Avis foi mantida. No 
século XX foi construído um anel viário ao redor do perímetro da 
muralha, o que ajudou na sua preservação. 
 
Évora é testemunho de diversos estilos e correntes estéticas, 
sendo ao longo do tempo dotada de obras de arte a ponto de ser 
classificada pela UNESCO, em 1986, como Património Comum 
da Humanidade. 

In: h�ps://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89vora  
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Atividades Culturais / Festas e Bailes 

 

 

Locais Datas e horários 

Escola do   
Parragil 

09 e 23 (terças-feiras)   
10h - 11h15 

Parragil 09 e 23 (terças-feiras)   
11h30 -12h30 

Bibliomóvel  

* Organização da Junta de Freguesia  

Unidade Móvel de Saúde  

Os eventos aqui destaca-
dos são aqueles que se 
realizarão na área da nos-
sa Freguesia. Para saber 
mais pode contactar a Câ-
mara Municipal de Loulé, 

através dos seguintes contatos:  
loulecriativo@cm-loule.pt,   

Workshop: Base de velas com ele-
mentos do barrocal algarvio 
(por marcação) - Lugar da Renda - 
9:00h - 11:00h 
 
Workshop: Broas de amêndoa e mel 
(por marcação) - Lugar da Renda - 
11:30h - 13:00h 
Mais informações: Célia Arraiolos 
(938364523):  
nadesportva@hotmail.com  
 
 

24 abril 

08:30h - Vale Telheiro   

9:00h - Soalheira  

09:30h - Parragil 

10:30h - Boa Hora 

11:30h - Monte Seco 

26 abril  

08:30h - Estação de Loulé 
(Junto ao Café da CP)  

09:30h  - Várzea da Mão  

10:30h  - Vale Judeu 

11:30h - Praça Manuel Arriaga
(Largo Manuel da Mana) 

Data  Músicos  Atividade Local  

5 Diversos XXVIII Grande Gala Internacional do 
Acordeão 

Centro Social e Cultural Parragilense 

6 Diversos  Noite de Fados  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

6 Ana e Edgar  Baile da Pascoa Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

13 Ana e Edgar  Baile da Pinha Centro Social e Cultural Parragilense 

13  Baile Social Sénior - Baile da Pinha  Salão de Festas Municipal  

14 Vânia Silva  Mercado do Folar  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

21 Diversos Baile da Páscoa Centro Social e Cultural Parragilense 

28 Rita Melo  Chá dançante  Centro Social e Cultural Parragilense  

27  Baile Social Sénior  Salão de Festas Municipal  
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Gastronomia 

“Em abril mondar e sachar os campos semeados no mês anterior; rega matutina. Plantar es-
pargos e morangueiros. Semear milho e grão de bico, plantar batata nas terras mais secas e, 
no final do mês, nas terras mais fundas . Na Horta semear (no Crescente), em local definitivo, 
abóboras, batata, beterraba, brócolos, cenoura, couves, fava, feijão melão, melancia, nabo, 
pimento, rabanete, salsa, etc. Em viveiro, semear cebola, pepino e tomate. Nos últimos dias do 
mês, semear feijão temporão. Limpar os rebentos (ladrões) nos enxertos efetuados nas árvo-
res de fruta. Na vinha, fazer os tratamentos contra o míldio, oídios e outros; adubar as castas 
mais envelhecidas. No jardim semear estrelas do Egito, girassóis e malmequeres; colher as 
flores dos lilases, margaridas, etc. Plantar begónias, dálias, gladíolos e jarros. Animais: higiene 
das vacas leiteiras e separar os vitelos das mães. Tosquia das ovelhas no Minguante”.  

 

In: Borda D’Água 2019  

Lua Dia Hora  

Lua Nova 5 09:50 

Quarto Crescente 12 20:06 

Lua Cheia 19 12:12 

Quarto Crescente 26 17:34 

Fases da Lua 

Dia 1: 
o sol nasce às 07h:22 
e põe-se às 20h00m.         
Dia 30:  
o sol nasce às 
06h41m e põe-se às 
20h28m.  
Neste mês os dias 
aumentam 1h09m. 

  

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Plantas companheiras VS Plantas antagónicas (II)  
(ContinuaçãoY) 

As plantas companheiras são aquelas que contribuem para um melhor desenvolvimento das “suas vizinhas”, 
ou seja, as plantas em redor. Por outro lado, as plantas antagónicas são “má vizinhas”, ou seja, inibem as 
germinação das plantas em seu redor. Como se não fosse suficiente, ainda podem prejudicar o crescimento 
destas.  Por isso, é tão importante saber como conjugar as plantas em cada talhão. Só devemos conjugar 
plantas companheiras. Não se esqueça, ainda, o que pode acontecer quando planta em vaso ou floreira. 
Para conjugar plantas de modo a ter efeitos positivos, siga as orientações desta tabela. Este documen-
to mostra-lhe que plantas podem estar próximas umas das outras ou não. 

 

(ContinuaY)  
 

https://revistajardins.pt/cultivar-na-horta-companheiras-antagonicas/ 

  
 

Folar algarvio (de bater)  
 

1kg de farinha c/ fermento 
500g de açúcar branco 
4 ovos 
1 c (sopa) de banha 
60g de manteiga 
1 c. (chá) bem cheia de canela (+ para polvilhar) 
1 c. (sobremesa) bem cheia de erva doce em pó 
200 ml de leite 
200 ml de chá de pau de canela, erva doce e anis estrelado 
raspas de 2 limões 
2 pitadas de sal 
Canela + açúcar amarelo + manteiga p/ polvilhar q.b. 
 
Esta receita rende 2 ou 3 folares consoante as formas que utili-
zar.  Preparar o chá e reservar. Derreter a manteiga com a banha 
e reservar. Untar  2 (ou 3) formas de alumínio com manteiga, forrar 
o fundo com papel vegetal e volte a untar com manteiga. Pré-
aqueça o forno a 180ºC. Num recipiente grande, bater (com uma 
batedeira) os ovos com o açúcar, a canela, a erva doce, o sal e as 
raspas, até obter um creme esbranquiçado e fofo. Juntar alterna-
damente a farinha, o leite, a gordura, o chá e continuar a bater até 

obter um creme macio. Deitar uma camada de massa na forma, 
polvilhar com açúcar e canela e por cima dispor nozes de mantei-
ga, cobrir com massa e repetir a operação até se esgotar a massa. 
No fim polvilhar novamente com açúcar, canela e dispor nozes de 
manteiga. Se gostar, introduza uns ovos em cada forma. Levar ao 
forno cerca de 1h a 1h30. (Testar com o palito). Para evitar que o 
açúcar queime cubra com papel de alumínio a meio da cozedura.  

http://www.cocoebaunilha.com/2013/04/folar-algarvio-de-bater.html  

 
Molotof de laranja 

7 claras 
7 colheres (sopa) de açúcar 
2 laranjas médias  
Caramelo liquido q.b. 
Amêndoas laminadas  
 
Untar uma forma de chaminé com margarina. Bater as claras em 
castelo firme e adicionar o açúcar, uma colher de cada vez, baten-
do bem entre cada adição. No final juntar o sumo das laranjas vol-
tando a bater bem. Deitar a mistura na forma e levar ao forno, em 
banho-maria, a 200º, durante 10 minutos. Desligar o forno, entrea-
brir a porta e deixar arrefecer um pouco, desenformando de segui-
da. Cobrir com caramelo líquido a gosto e decorar com amêndoa 
palitada. Servir bem fresco.  

Planta a cul'var Plantas companheiras Plantas antagónicas  

Abóbora  Capuchinhas, chicória, feijão-verde, manjericão Batata e tubérculos 

Aipo  Alface, alho-francês, couves, feijão, tomate Batata e milho 
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Um pato todos os dias entrava numa mercearia e dizia: 
- Tem ração para patos? 
E o merceeiro respondia-lhe: 
- Não, não tenho comida para patos. 
Isto repetia-se dia após dia e cada vez incomodava mais o merceei-
ro. 
Certo dia, o pato entra e diz: 
- Tem ração para patos? 
- Ouve lá, já estou farto de te dizer que não tenho ração para patos! 
Da próxima vez que entrares aqui e pedires ração para patos, prego
-te as patas ao chão! 
No dia seguinte o pato volta a mercearia e diz: 
- Tem pregos? 
- Pregos? NãoY 
- Tem comida para patos? 

___________________________________________ 
Um garoto apanhou pancada da vizinha, e a mãe furiosa foi pedir 
satisfações: 
– Por que é que a senhora bateu no meu filho? 
– Ele foi mal educado, e chamou-me de gorda. 
– E a senhora acha que vai emagrecer batendo-lhe?  

Um pedaço deste iceberg soltou-se e caiu na água dis-
solvendo-se. Com isto, o nível da água mudaria?  

 

Desafio 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 S E R A L O F R C E R 

A R T B K R N G H O E 

O Z U R C T A S O V S 

D U G I D R D O C E S 

N J O L I E L B O A U 

Ê V A D O L F N L P R 

M E O R M E L Ç A O E 

A D C G U M Ç Ã T I I 

N M S L J E R O E U Ç 

Q U A R E S M A G R Ã 

D R P A J O I S O V O 

Localize na grelha as palavras 
da lista que estão escritas em 
todos os sentidos. 

- Abril 
- Páscoa 
- Ovos 
- Amêndoas 
- Doces 
- Folares 
 
 

- Quaresma 
- Jejum 
- Chocolate 
- Ressurreição 
- Cruz 
 
 
 

 
Sudoku 

Labirinto 

Provérbios 

- “Abril frio e molhado, enche o celeiro e farta o gado. ”.  
- “Em Abril, cada pulga dá mil”.  
- “Inverno de Março e seca de Abril, deixam o lavrador a  

pedir”.  
- “No princípio ou no fim, costuma Abril a ser ruim”.  
- “Quem em Abril não varre a eira e em Maio não rega a  

leira, anda todo o ano em canseira . 
-Uma água de Maio e três de Abril valem por mil.  
- Vinha que rebenta em Abril dá pouco vinho para o barril. 
- "Abril molhado, sete vezes trovejado"  

Como jogar sudoku? 

O Sudoku é um passatempo, 
para ser jogado por apenas 
uma pessoa, que envolve racio-
cínio e lógica. A ideia do jogo é 
muito simples: completar todas 
as 81 células usando números 
de 1 a 9, sem repetir os núme-
ros numa mesma linha, coluna 
ou grade (3x3).  

 

Solução do desafio 

De acordo com o princípio 
de Arquimedes, o volume 
de água deslocado pelo gelo 
é igual ao peso do gelo. Inicial-
mente, quando o pedaço 
do iceberg se partiu, o nível 
da água baixou. Mas 
ao derreter, o gelo tornou-se 
água com o mesmo peso, 
compensando o volume. Desta 
forma, o nível da água não 
mudará.  
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Topónimos                                            Travessa Charles Bonnet  
 
“Construída na década de quarenta do século XX, na sequência da edificação da cadeia comarcã 
(inaugurada a 27/04/1944), a esta artéria foi atribuído o nome do geólogo francês Charles Bonnet, 
em 12/03/1991, pela proximidade com a sua antiga residência.  
No ano anterior a esta deliberação Vilhena Mesquita refere, no estudo introdutório da reedição de 
um livro da autoria de Charles Bonnet, que (Y) lastimamos, profundamente, que a toponímia loule-

tana ainda não tivesse consagrado a Charles Bonnet uma das artérias do burgo, pelo menos aquela 

que corre junto à propriedade onde residiu e veio a falecer”.  
 

Quem foi Jean Baptiste Charles Bonnet?  
Jean Baptiste Charles Bonnet, nasceu em Vesoul, departamento de Haut Saone (França), a 28 de março de 1816 e faleceu em 
Loulé a 8 de abril de 1867, sendo sepultado no antigo cemitério municipal.  
Emigrou para Portugal em data que se desconhece, mas que se supõe entre 1844 e 1846, sabendo-se, contudo, que nesse ano se 
encontrava no Algarve a estudar a composição geomorfológica de uma mina de cobre, observação essa que lhe permitiu operar 
várias correções nas únicas cartas toponímicas de que dispúnhamos, as quais inclusivamente, se encontravam claramente equivo-
cadas na distribuição e direção das zonas acidentadas da serra algarvia .  
Em 1847, fez a sua segunda viagem ao Algarve, desta vez para percorrer toda a região, procedendo a numerosas observações de 

carácter topográfico, geográfico e geológico. Desta sua estadia resultou a recolha de preciosos elementos orográficos, corográficos, 

botânicos, climatológicos, zoológicos, económicos, industriais, comerciais, políticos, sociais e históricos, os quais materializou na sua 

obra Mémoire sur le Royaume de 1'Algarve. Convém acrescentar que a mesma obra lhe valeu a eleição para sócio correspondente 

da Academia das Ciências de Lisboa, para presidente da Comissão Geológica de Portugal e para a comenda de Cavaleiro da Or-

dem de Cristo. Saliente-se, ainda, que as pesquisas geológicas realizadas no Algarve permitiram-lhe obter uma invejável colecção 

de rochas e minerais, composta por 140 amostras líticas, com a qual obsequiou o Museu de História Natural da Academia Real das 

Ciências de Lisboa .  Em 1849, foi contratado pelo governo do conde de Tomar para organizar os serviços de Geologia e Mineralo-

gia do País. Chefiou também uma missão geológica que realizou importantes trabalhos de prospeção no Alentejo.  
Apaixonado pelo Algarve, veio mais tarde a fixar-se definitivamente em Loulé, adquirindo uma propriedade na Rua Nova de Quartei-

ra, atual Rua Gil Vicente, onde se dedicou à investigação da geologia e botânica.  Publicou várias obras, as quais se destacam a 

Memória sobre o Reino do Algarve - Descrição Geográfica e Geológica, datada de 1850.  
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