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O mês de Agosto é para muitos, sinónimo de férias, e para quem vive longe da 

sua terra, no estrangeiro, este sentimento é ainda maior. O regresso a Portugal 

é vivido com muita emoção, tanto por eles que vêm, como pelos seus familiares 

e amigos que os recebem. A todos os emigrantes que regressam à sua terra 

desejamos as maiores felicidades e que se divirtam muito por cá.  
Para quem está por cá de férias como para os nossos Fregueses habituais, 

temos este mês uma edição recheada de muita animação.  
Começamos por uma noite de fado no Largo de S. Francisco, no dia 5 de Agos-

to; a 6 de Agosto temos o Baile do Emigrante no Monte Seco; a 12, não perca 

no recinto em frente à Junta de Freguesia os Bailes de Verão e as Festas da 

Soalheira. A 13 de Agosto, tem as Festas de Verão em Vale Judeu e na Soa-

lheira. No dia 19 haverá baile no Largo de S. Francisco e nos dias seguintes (20 

e 21) as Festas em Honra da Nossa Senhora da Boa Hora. Para fechar o mês, 

a 26 de Agosto, o Rancho Folclórico e Etnográfico de S. Sebastião comemorará 

mais um aniversário com baile, no recinto frente à Junta de Freguesia de S. 

Sebastião.  
Nesta edição fique ainda a saber quais as obras recentemente efetuadas na 

Freguesia; as recomendações da Proteção Civil para o verão e conheça mais a 

pormenor o Club BTT Terra de Loulé.  
Aproveitamos ainda para desejar a todos um excelente mês de Agosto.  
 
 

A equipa d’ O Mariola 

 
 

Contactos:  

Rua José António Madeira 
8100-670 Loulé 
Tel. 289410100 / Fax. 289412966 
Tlm: 912249880 
geral@saosebastiao.pt 
www.saosebastiao.pt 

 

Destaque 

Club BTT Terra de Loulé 

O Club BTT Terra de Loulé , 

verdadeiro exemplo de dedi-

cação e paixão pelo despor-

to é o nosso destaque nesta 

edição.  

 

Saiba mais na página 4 

  

www.facebook.com/saoseasbtiao.pt/ 
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Notícias 

OBRAS NA RUA NOSSA SENHORA DA  
PIEDADE 
 
Decorrem desde o dia 06 de Junho obras de remodelação 
da Rua Nossa Senhora da Piedade (entre o entronca-
mento com as Ruas da Marroquia e Homens do Andor e 
a rotunda), realizadas pela Câmara Municipal de Loulé, e 
que tem como prazo de duração previsto 120 dias.  
Durante estas obras o trânsito proveniente do Largo de S. 
Francisco e da Rua Homens do Andor está a ser encami-
nhado para a Rua da Marroquia (adjacente e com o mes-
mo sentido). O acesso pelos moradores às garagens, tem 
sido garantido, assim como continuam a ser utilizados os 
lugares de estacionamento existentes.  
Os trabalhos neste troço da Rua Nossa Senhora da Pie-

dade irão incidir na execução das redes de drenagem de 

águas pluviais, construção de novos passeios, estaciona-

mento e faixa de rodagem.  

101.º ANIVERSÁRIO  DO SR. FRANCISCO DOS  
SANTOS ZORRO 
 

No passado dia 29 de Julho comemorou o seu aniversário 
o Sr. Francisco dos Santos Zorro, que completou 101 anos 
de vida.  
Foi com enorme alegria que partilhou esse momento com 
os seus colegas e os seus familiares, cantando os para-
béns e soprando as velas.  
O Sr. Francisco Zorro nasceu a 29 de Julho de 1915, no 
Sítio da Cruz da Assumada.  
A equipa d’O Mariola deseja-lhe muitas felicidades.  

DESFILE DE VESTIDOS DE CHITA 

A Junta de Freguesia de São Sebastião irá participar  no 
desfile de vestidos de chita, a decorrer na Praça do Mar 
em Quarteira no dia 26 de Agosto.  
Este desfile, promovido pela APALGAR - Associação de 
Amizade dos PALOP no Algarve, tem o seu início agen-
dado para as 21 horas e os modelos desfilarão com vesti-
dos em representação de cada uma das freguesias do 
Concelho de Loulé.  
Não deixe de ir até lá apoiar a nossa Freguesia.  
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Obras / Intervenções na Freguesia 

Pavimentação de Caminhos  

Recomendações da Proteção Civil   

A Junta de Freguesia de São Sebastião, desenvolveu nos últimos meses um vasto conjunto de obras ao abrigo do Contrato Pro-
grama estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé para o ano 2016. Foram realizadas obras de reparação e pavimentação 
em vários caminhos da freguesia, bem como ao nível da limpeza de valetas. A maior parte das obras está terminada e outras 
encontram-se em execução.   

Foram recentemente terminadas as obras de pavimentação dos seguintes caminhos:  

- Caminho da Tecnovia  

- Caminho na Lagoa de Momprolé  

- Caminho do Castelão 



O Mariola  Página 4 
Edição n.º 79 
Agosto 2016 

Destaque                                                                                         Club BTT Terra de Loulé  

O Club BTT Terra de Loulé está sediado desde há alguns anos, na nossa 

Freguesia, mais concretamente na Rua de São Paulo e tem como lema “na 

terra para formar”.  
 
A génese do Club BTT Terra de Loulé teve origem há alguns anos quando 

um pequeno grupo de atletas de BTT corria por uma equipa da casa do povo 

de Querença, e começaram nessa altura a sentir necessidade de criar um 

clube somente vocacionado para a modalidade BTT. No dia 19 de Fevereiro 

2001 nasceu o Club BTT Terra de Loulé, com o objetivo de promover o BTT.  
 
Este clube tem sido construído sobre uma filosofia muito própria, sendo o principal objetivo a formação. Atualmente conta 

com cerca de 60 BTTistas entre os 6 e os 14 anos, quase todos oriundos do Concelho de Loulé, nos quais o clube apos-

tando forte em termos de formação colherá depois os frutos nos escalões de competição mais adiante.  
 
Club BTT Terra de Loulé é, desde há vários anos, o clube com o maior número de atletas federados em ciclismo em Portu-

gal, sendo que atualmente envergam a  camisola do mesmo cerca de 150 atletas federados (na Federação Portuguesa de 

Ciclismo e Federação Portuguesa de Orientação), um número que mesmo a nível internacional não é fácil de igualar. 
 
O clube participa praticamente em todas as provas a nível nacional que estão sob a alçada da FPC e FPO, desde as Taças 

de Portugal e Campeonatos Nacionais de XCO, XCM, Ori-BTT, Encontros de escolas, etc., Campeonato Ibérico de Orien-

tação em BTT, e pontualmente em algumas provas internacionais (ex.: Circuito Provincial Huelva, Trans-Portugal, Cape 

Epic). 
 
A nível local, também se fazem representar nas mesmas vertentes nas provas organizadas pela Associação de Ciclismo 

do Algarve. 
Na área do lazer com a colaboração do Município de Loulé organizam o já famoso Trans-Algibre, no dia 10 de Junho, em 

homenagem ao Prof. Arménio Fernandes, pessoa que iniciou o BTT no Concelho, em Dezembro para encerramento de 

época um passeio da serra ao mar, o Raid Ameixial-Quarteira, ao longo do ano realizam também diversos passeios de 

BTT gratuitos e abertos a todos os que se queiram iniciar e no verão organizam passeios de BTT  noturnos pelas freguesi-

as do nosso concelho. 
 
O Club BTT Terra de Loulé, é sem dúvida uma referência e um orgulho para a cidade de Loulé e também para a nossa 

Freguesia, levando pelo país fora e aos quatro cantos do mundo a paixão pelo desporto.   
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Bailes e Festas 

 Data  Músico  Atividade Local  

6 Silvino Campos Baile do Emigrante Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco 

12 Tozé Pratas & Dina Tereza Bailes de Verão Recinto frente à Junta de Freguesia 

12 Válter Cabrita Festas de Verão da Soalheira Grupo de Amigos da Soalheira 

13 Eliseu Brás Festas de Verão  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

13 Duo Improviso  Festas de Verão da Soalheira Grupo de Amigos da Soalheira 

19 Henídio Gonçalves  Bailes de Verão  Largo de S. Francisco 

20 Luís Candeias Festas em Honra da N. Srª da Boa 
Hora 

Esplanada da Boa Hora 

21 Ana & Edgar Festas em Honra da N. Srª da Boa 
Hora 

Esplanada da Boa Hora 

26 Ana e Edgar Baile de Aniversário do Rancho  
F. E. de S. Sebastião  

Recinto frente à Junta de Freguesia  

Eventos 

 Os eventos aqui destacados são 
aqueles que se realizarão na 
área da nossa Freguesia. Para 

saber mais pode contactar a Câ-
mara Municipal de Loulé, através 

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

Magia na Roda do Oleiro 
6  e 20 de Agosto - Castelo de Loulé 
 
Workshop: Compota de Figo do Algarve 
 07 de Agosto - Lugar da Renda 
 
Workshop: Dupla de Licores 
07 de Agosto - Lugar da Renda 

 

 

 

Noite de Fado 

Teresa Viola e Pedro Viola 

5 de Agosto  -  21h30 

 Largo de S. Francisco  

Informações Úteis  

 
PROJETO INTERNET SÉNIOR  

  
O Projeto Internet Sénior a funcionar desde 2004, destina-se a maiores de 55 anos e tem por objetivo possibilitar um primeiro 
contato com o mundo dos computadores, sobretudo no que diz respeito à Internet. Decorre na Biblioteca de Loulé (sede), Pólo de 
Quarteira e Pólo de Salir. Para participar nesta atividade deverá ser realizada inscrição prévia: Para se inscrever só tem que se 
dirigir à Biblioteca Municipal de Loulé, ou ao Pólo mais perto de si e dizer o nome completo, idade, contacto telefónico e freguesia 
onde reside. Serão contactados por ordem de inscrição. 
Poderá solicitar todas as informações na Biblioteca Municipal de Loulé, telefone 289 400 850, no Pólo de Quarteira, telefone 289 
400 846 ou no Pólo José Viegas Gregório em Salir, telefone 289 489 194. 

FESTAS EM HONRA DA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO—VALE JUDEU 

2 de Setembro - Fado na Igreja 
3 de Setembro - Baile com o organista Cristiano Martins e Carlos Granito 
4 de Setembro - Baile com o acordeonista João Paulo Cavaco 
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Gastronomia 

Na Horta, em local definitivo,  semear agrião, espinafre, feijão, nabo, rabanete, repolho 

de inverno, salsa; em canteiro semear acelga, alface e couve-nabo. Cavar e sachar o 

milharal e as hortaliças, e regar bem, antes das sementeiras e das transplantações; em 

estufa semear ervilha e feijão. Monda dos arrozais. Recolher fruta e no Minguante secá-
la. Na vinha desparrar moderadamente, para que as uvas amadureçam.  
No jardim, regar as plantas com bastante frequência. Mudar as cinerárias e amores-
perfeitos; colheita matinal de rosas e flores.  

In “Borda D’ Água” 2016 
 
 
 

Lua Dia Hora 

Lua Nova 2 21:45h 

Quarto Crescente 10 19:21h 

Lua Cheia 18 10:27h 

Quarto Minguante 25 04:41h 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce 

às 06h:38 e põe-

se às 20h38m.         

No dia 31 o sol 

nasce às 07h02m 

e põe-se às 

20h01m.  

 

Neste mês os dias 

diminuem cerca de  

59 m. 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Pavlova de Verão  

4 claras de ovo  
220g de açúcar  
2 colheres de chá de amido de milho (Maisena)  
2 colheres de chá de vinagre de vinho branco  
200ml de natas frescas  
1 colher de sopa de açúcar  
cerca de 5 bolas de sorvete a gosto 
morangos, framboesas, mirtilos e pedaços de ameixa  q.b.  
hortelã fresca q.b.  
 
Ligue o forno e regule-o para 150ºC. Bata as claras em castelo, mas não as deixe ficar demasiado duras. Acrescente depois o açú-
car, aos poucos e poucos, batendo com a batedeira elétrica entre cada adição de açúcar. As claras devem ficar completamente 
duras e muito brilhantes. Junte agora o amido de milho peneirado e o vinagre e mexa bem com uma vara de arames para envolver 
muito bem. Forre um tabuleiro com papel vegetal e desenhe um circulo com cerca de 18cm de diâmetro.  Coloque as claras dentro 
desse circulo e com a ajuda de uma espátula molde as claras de modo a ficarem dentro do circulo e direitas, como se de um bolo 
se tratasse. Coloque no forno e reduza-o para 120ºC. Deixe cozinhar durante 1h20 e evite abrir muitas vezes a porta do forno. Ao 
fim desse tempo desligue o forno e deixe-a arrefecer completamente lá dentro antes de a retirar.  
Mesmo antes de servir bata as natas com o açúcar até ficar em chantilly e coloque no centro da pavlova arrefecida.  Ao centro co-
loque as bolas de sorvete e decore depois com os frutos vermelhos e com a hortelã. Bom apetite! 

                O uso do bicarbonato de sódio na agricultura  

   O bicarbonato de sódio pode ser usado como fungicida nos problemas de mofo 

cinzento (podridão) e nas feridas dos talos tenros (ver fotos).  

Basta juntar uma colher de bicarbonato de sódio (20gr) a 1 litro de água, mexer 

bem, colocar num pulverizador e usar. Convêm fazer e usar no próprio dia.  

Aplica-se nas em toda a parte aérea da planta, nas folhas deve-se aplicar tanto 

na parte superior como na inferior. Para cul�vos em crescimento recomendam-

se duas aplicações semanais em épocas de baixa temperatura e humidade alta 

(inverno), sendo que é nesta época que se produzem as condições favoráveis 

ao aparecimento destes problemas.   



O Mariola  Página 7 
Edição n.º 79 
Agosto 2016 

Um homem queria livrar-se do seu gato e pensou em abandoná-lo. 
Levou-o até uma esquina distante e voltou para casa. Mas quando chegou a casa, o gato 

já lá estava. 
Levou-o novamente, agora para mais longe. 
No regresso, volta a encontrar o gato em casa. 
Fez isso umas três vezes e o gato voltava sempre para casa. Furioso, pensou: 
“Vou lixar este gato!” 
Pôs-lhe uma venda nos olhos, amarrou-o, meteu-o num saco, colocou-o na mala do carro. 

Subiu à serra mais distante, entrou e saiu de diversas estradinhas. 
Deu mil voltas e acabou por soltar o gato no meio do mato. 
Passados dois dias, o homem liga para casa pelo telemóvelZ 
– Tá, Maria, o gato já chegou? 
– Chegou ontemZ 
– Ainda bem, deixa-me falar com ele porque eu estou perdido. 

Na água nasci, 
Na água me criei, 
E, se na água me deitarem, 
Na água morrerei.  
O que é? 

_______________ 
 

Mastigo, mas não engulo, 
Porque engolir não pode ser, 
Quantos paus houver no mundo, 
Quantos eu posso roer, 
Mastigo e deito fora, 
Pois engolir não pode ser.  
O que é? 

 

Adivinha 

Lazer 

Anedota 

Sopa de letras 

 S C X P R A I A R E I P O S 

A A D L N G C P V H G I P A 

H O A Ç M O D O E L E S I R 

N I S O C S A R R U H C U F 

I V O Y R T G I A A A I K U 

D R H H E O B T O S S N L I 

R F N G S A N E H C R A Ç O 

A D A F E S T I V A I S J I 

S A B A R A M R A L G F A V 

A U F S C T I A S O I E S Í 

U Q R E L S L S D R O S R V 

S A T F P E O E R A K T T N 

S A I R E F P R E D L D I O 

C G U I R C A C U F Ç A O C 

Tente localizar na grelha, 
as palavras da lista que 
estão escritas em todos os 

sentidos. 

Agosto 
Churrascos 
Praia  
Piscinas 
Banhos 
Festivais 
 
 
 
 

Verão 
Festa 
Sardinhas 
Convívio  
Calor 
Férias 
 
 
 
 

Solução da adivinha: Sal e tesoura 

 Sudoku 

Como jogar sudoku? 

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

Labirinto 



O Mariola  Página 8 
Edição n.º 79 
Agosto 2016 

Lugares / monumentos                                Convento de Santo António 

Foto Raul Grade 

 Edição, coordenação, reprodução e expedição 
 Junta de Freguesia de São Sebastião 
 
 

 Tiragem 
 500 exemplares 

 Colaboradores 

 Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu, Centro 
 Social e Cultural Parragilense; Clube Cultural e Recreativo do 
 Monte Seco; Câmara Municipal de Loulé. 

F
ic

h
a 

T
éc

n
ic

a
 

Foto Tiago Farrajota 

O Convento capucho de Santo António de Loulé localiza-se na 

Rua de Nossa Senhora da Piedade, junto à entrada/saída de 

Loulé em direção a Boliqueime pela EN 270, perto da subida 

para a Ermida de Nossa Senhora da Piedade. Encontra-se clas-

sificado como Imóvel de Interesse Público por Despacho de 4 de 

Janeiro de 1984. 

A edificação que chegou até aos nossos dias resulta de uma 

segunda fundação datada dos finais do século XVII. 

Na primeira metade do século XVI, em 1546, foi fundado o pri-

meiro convento da comunidade de frades Capuchos da Província 

da Piedade, da ordem religiosa de São Francisco, através de  

intercessão junto do Papa Paulo III de Nuno Rodrigues Barreto 

padroeiro do primeiro convento da Piedade que existiu em Faro. 

As obras iniciaram-se em 1546, e após alguns anos de ocupação 

este apresentava-se pequeno, limitado, e em mau estado de 

conservação. Os frades franciscanos procuraram outro local para 

erguer novo convento. A 11 de Agosto de 1675 foi lançada a 

primeira pedra pelo Bispo do Algarve, D. Francisco Barreto II, 

num terreno doado por André de Ataíde. A 22 de Junho de 1692, 

terminadas as obras, os frades mudaram-se para as novas insta-

lações. 

A arquitetura do espaço insere-se na linguagem do “estilo chão” 

marcada pela sobriedade arquitetónica característica dos ideais 

franciscanos dos Capuchos, e apresenta vestígios de acrescen-

tos do século XVIII, nomeadamente do período pós-Terramoto 

de 1755. 

O claustro, ainda na forma original, mantém os seus três arcos 

por banda assentes em pilares quadrangulares de pedra, com 

arcos de volta perfeita no piso inferior e abatidos no piso superi-

or. Das abóbadas do claustro restam apenas as do piso térreo 

sendo estas de penetrações, supondo-se que as do piso de cima 

terão sido de berço como é usual na arquitetura capucha. 

Após a extinção das ordens 

religiosas em 1834 este es-

paço conheceu múltiplas 

utilizações, entre estas des-

tacam-se uma Fábrica de 

Curtumes e a sua utilização 

para habitação, até que na 

década de 80 do século XX 

foi restaurado o espaço da 

Igreja que desde então serve 

vários propósitos culturais. 

 
MARADO, Catarina Almeida – Antigos Conventos do Algarve. Um Per-

curso pelo Património da Região, s.l, Edições Colibri, 2006; Jornal A Voz 

de Loulé, n.º 136, 6 de Outubro de 1957; 


