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Destaque  

Festa em Honra de Nossa Senhora 

da Boa Hora - Parragil 

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

 
A festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Hora organizada 

pela Comissão de Festas da Senhora da Boa Hora, acontece 

desde há muitos anos sendo que inicialmente era realizada 

em Outubro e nos últimos 37 anos passou a ser realizada em 

meados de Agosto. 
 

Saiba mais na página 4 

O mês de Agosto é para muitos sinónimo de férias, 

altura do ano muito aguardada sobretudo para 

quem, pelos mais diversos motivos, está longe da 

sua terra. O regresso é vivido com muita emoção, 

tanto por quem vem, 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.  
Este mês destacamos a Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Hora, no Parragil, 

uma festa com muitos anos de história. 
Teremos um mês com muita animação a começar logo no dia 4 com mais um baile de 

Verão no Largo de são Francisco com o acordeonista Henídio Gonçalves. 
No dia 5 é a vez da Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu organizar mais uma 

edição das Festas de Verão, que este ano contará com as atuações dos músicos Emanuel 

Silva  e Ezequiel Tomás e do Rancho Infantil e Juvenil de Loulé.  
Quinta-feira, dia 10 haverá baile de verão no Recinto frente à Junta de Freguesia de São 

Sebastião, com o acordeonista Ricardo Laginha.  
A 11 e 12 de Agosto não perca mais uma edição das Festas da Soalheira.  
Também no dia 12 o Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco organiza o Baile do Emi-

grante, com o acordeonista Ricardo Laginha.  
Dia 18 de Agosto, o acordeonista  Lionel Alexandre animará mais um baile de verão no 

Largo de São Francisco.  
A 19 e 20 de Agosto terá lugar a Festa em Honra da Nossa Senhora da Boa Hora, na Es-

planada da Boa Hora - Parragil, organizada pela Comissão de Festas.  
No dia 24 de Agosto haverá baile com Humberto Silva, para comemorar mais um aniver-

sário do Rancho Folclórico e Etnográfico de São Sebastião.  
A todos desejamos um excelente mês de Agosto.  

 
A equipa d’O Mariola 
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Informações úteis                              

Atendimentos IN LOCO 

Inquérito no âmbito do Observatório Regional de 
Segurança Alimentar no Algarve  

Informa-se que durante os meses de Agosto e Setembro será 

aplicado nos 16 concelhos e freguesia da região do Algarve, um 

Questionário no âmbito do Observatório 

Regional de Segurança Alimentar no algar-

ve (ORSAA), a 384 agregados familiares 

distribuídos proporcionalmente pela região.  
O inquérito, com base no INFOFAMILIA, da 

Direção Geral de Saude, tem como objetivo 

caracterizar a situação de (in) segurança 

alimentar no Algarve, ou seja, as dificuldades 

em aceder a uma alimentação saudável e 

económica.  
Este inquérito é financiado pela Direção Ge-

ral de Saúde, conta co a Associação In Loco como entidade pro-

motora e a AMAL, UAL, ARS, ISSI-Faro como entidades parcei-

ras.  
A equipa de inquiridoras (Nutricionistas e alunas do Curso de 

Nutricionismo da Escola Superior de Saúde do Algarve) far-se-á 

acompanhar da devida identificação.  
A Associação In Loco encontra-se disponível para esclarecer 

quaisquer dúvidas através do telefone 289840860 ou através do 

email orsaa@in-loco.pt.   

 
Financiamento no âmbito do DLBC                               

Desenvolvimento Local de Base Comunitária  
Associação In Loco (GAL Interior do Algarve Central)  

 
Se necessita de informação sobre os apoios em: 
 
Medida 10 PDR 2020  
- Pequenos investimentos na Exploração Agrícola; 
- Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização 

de produtos agrícolas; 
- Diversificação de atividades na exploração agrícola;  
- Cadeias curtas e mercados locais; 
- Promoção de produtos de qualidade locais;  
- Renovação de Aldeias (em territórios rurais).  
 

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao 
Emprego (CRESC Algarve, Portugal 2020)  
 - Projetos de criação do +próprio emprego ou empresa por de-
sempregados ou inativos que pretendam voltar ao mercado de 

trabalho; 
- Projetos de empreendedorismo social, bem como a promoção de 
startups sociais; 
- Projetos de investimento para a expansão ou criação de peque-

nas e microempresas, designadamente na área de valorização e 
exploração de recursos endógenos, do artesanato e da economia 
verde;  
- Apoio à capacitação e constituição de empresas por mulheres. 
 

Dirija-se à Junta de Freguesia de São Sebastião dia 28 de Agosto, 
das 13:30h às 16:00h.  

Para mais informações:  
Telf: 289 840 860 / 96 9986439 
Email: dlbc@in-loco.pt 
Avenida da Liberdade, 101  - São Brás de Alportel  
www.in-loco.pt 

A 13 de Agosto de 1890, é oficialmente decretada, por despacho, a segunda Freguesia da então Vila de Loulé, que é 

batizada com o nome de São Sebastião. Resultou de um arranjo administrativo que veio dividir a então única freguesia 

existente. Assim sendo a Freguesia de São Sebastião fará este ano 127 anos de existência.   

Excursão a Fátima  

 
A Junta de Freguesia de São Sebastião irá realizar uma excur-

são a Fátima nos próximos dias 16 e 17 de Setembro. 
Esta excursão destina-se a pessoas com mais de 60 anos de 

idade, recenseadas na Freguesia.  
As inscrições serão feitas na sede da Junta de Freguesia no dia 

1 de Setembro (6ª feira) pelas 14:00h, por ordem de chegada 

e cada pessoa só poderá efetuar no máximo duas inscrições. O 

pagamento deverá ser efetuado no ato da inscrição.  
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Destaque                                       Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Hora - Parragil  

1926 

Década de 70 

A festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Hora organizada pela Comissão de 
Festas da Senhora da Boa Hora, acontece desde há muitos anos (mais de 70 ) sen-
do que inicialmente era realizada em Outubro e nos últimos 37 anos passou a ser 
realizada em meados de Agosto. Outubro era o mês em que terminava a apanha 
dos frutos secos pelo que se supõe que a Festa era realizada nessa altura para que 
a população estivesse mais disponível.  
O primeiro Presidente da Comissão de Festas foi o Sr. José Agostinho de Sousa 
(mais conhecido por “Zé Debrúzias”, o qual foi em simultâneo Presidente da Socie-
dade Recreativa Parragilense.  
Na época as direções das Comissões, Sociedades e Clubes eram constituídas   
exclusivamente por homens, sendo que as mulheres só puderam ingressar muitos 
anos mais tarde. As reuniões da Comissão de Festas da Senhora da Boa Hora eram 
sempre realizadas na presença do pároco.  
Diz a população que a Festa da Boa Hora antigamente era mais bonita e vivida de 
uma forma mais intensa. 
Há muitos anos atrás não existia o recinto das festas e a mesma era feita no Largo 
da Igreja onde havia um coreto que era usado pela Banda Filarmónica Artistas de 
Minerva durante a festa.  
Na manhã do primeiro dia de festa havia música ambiente a tocar desde cedo no 
Largo da Igreja, mais tarde a Banda chegava ao Parragil e dividia-se em dois gru-
pos: um dos grupos ficava no Largo do Parragil à espera dos juízes que traziam os 
Ramos das Zonas da Soalheira, Palmeiral, Varjota, Nora dos Velhos e Picota; e o 
outro grupo ia para a Ribeira de Algibre para acompanhar os juízes que traziam os 
ramos da Ribeira de Algibre e Monte Seco. Os grupos combinavam para chegar ao 
mesmo tempo ao Largo da Igreja. Os Juízes levavam ramos de 2 ou 3 andares muito bem ornamentados, em procissão e a banda ia 
atrás a tocar. À chegada à Igreja a banda tocava em cima do coreto enquanto eram vendidos os ramos. Os ramos eram vendidos 
pelo Sr. José Debrúzias que tinha por hábito deixar apenas 2 ou 3 para vender no dia seguinte. Após a venda dos ramos, e da missa 
vespertina seguia-se o baile na Sociedade. O segundo dia de festa começava tal como hoje em dia, com a missa da festa á qual se 
seguia a procissão até ao Largo do Parragil e do Largo de volta à Igreja. Após a procissão a Banda tocava toda a tarde em cima do 
coreto e à meia-noite havia fogo-de-artifício.  

Nossa Senhora da Hora ou Nossa Se-

nhora da Boa Hora ou Nossa Senhora 

do Parto ou Nossa Senhora do Bom 

Parto é uma devoção mariana, invocada 

para interceder nos instantes das maiores 

aflições: para a cura das doenças do corpo 

e da alma, e especialmente na hora do 

parto, protegendo a vida das mulheres 

grávidas e dos bebes, e também na hora 

da morte.  

A devoção à Senhora da Boa Hora  

 
Oração a Nossa Senhora da Boa Hora  

I 
Com os Anjos de deus a seus pés 

No Altar da promessa Divina 
Trazes Boa Hora de lés-a-lés 
Puro ventre, graça cristalina 

Com esperança, fé e piedade 
Somos Velas em franca oração 

Somos povo em santa união 
Devotos de sã maternidade.  

 
Refrão: 

Ó Senhora, Ó mãe de Jesus 
Nossa Mãe, nosso devoto amparo; 

És a Estrela que em nós reluz 
Boa Hora de Amor tão raro! 

 
II 

Ó Senhora da Boa Hora 
Luz de fé, Virgem Protetora 

Teu regaço é a nossa aurora 
Luz de Vida e luz salvadora. 

Ilumina o nosso caminho 
Com teu Amor, força e coragem 

Boa Hora à tua imagem 
Ilumina também nosso ninho.  

 
Refrão 
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Informações Úteis / Atividades / Festas 

Atividades “Verão Ativo”  

Estas atividades são organizadas pela Câmara Municipal no 
âmbito do projeto europeu “Vital Cities”, são gratuitas e não 
carecem de inscrição.  

Programa de Atividades (Loulé):  

Zumba: Terças , 08h00/08h45 na Praça da República 
               Quintas, 19h30/20h15 no Largo de S. Francisco 
Pilates: Segundas e Sextas, 19h30/20h15 no Parque Mu-

nicipal (junto ao Skate Park) 
Street Workout: Quartas, 19h/19:45h no Parque Municipal 

junto ao Skate Park) 
Marcha/Corrida: Segundas às 20h30 no Largo do Tribunal 

 

 

Unidade Móvel de Saúde 

1 de Agosto 

08:30h - Monte Seco 

9:30h - Boa Hora 

10:30h - Parragil 

11:30h - Soalheira 

12:30h - Vale Telheiro 

2 de Agosto 

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

09:30h - Vale Judeu 

10:30h  - Várzea da mão   

8:30h - Estação de Loulé 
(Junto ao Café da CP)  

Data  Músicos  Atividade Local  

4 Henídio Gonçalves Bailes de Verão  Largo de S. Francisco  

5 Ezequiel Tomás 
Emanuel Silva 

Festa de Verão Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

10 Ricardo Laginha Bailes de Verão Recinto Frente à Junta de Freguesia de S. Sebastião 

11 Emanuel Martins Festas da Soalheira Largo da Soalheira 

12 Tânia e Teresa 
Maria Leal 

Festas da Soalheira Largo da Soalheira 

12 Ricardo Laginha Baile do Emigrante Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

18 Lionel Alexandre Bailes de Verão  Largo de S. Francisco  

19 Ana e Edgar Festas Srª Boa Hora - Parragil  Esplanada da Boa Hora - Parragil 

20 Humberto Silva Festas Srª Boa Hora -  Parragil Esplanada da Boa Hora - Parragil 

24 Humberto Silva Baile de Aniversário do Rancho  Recinto Frente à Junta de Freguesia de S. Sebastião 

FESTAS EM HONRA DA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO - 1 a 3 de Setembro  

21 horas - Entrada Livre  

Fados na Igreja com o fadista André Catarino  

e os guitarristas Valentim Filipe e Cláudio Sousa.  

SEXTA 1 
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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 se-

mear ervilha e feijão. Recolher fruta e no Minguante secá-la. Na vinha desparrar moderada-
mente, 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” 2017 

 

Lua Dia Hora 

Lua Cheia 7 19:11h 

Quarto Minguante 15 02:15h 

Lua Nova 21 19:30h 

Quarto Crescente 29 09:13h 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce às 06h:38 e 
põe-se às 20h47m.         
No dia 31 o sol nasce às 
07h05m e põe-se às 20h08m.  
 
Neste mês os dias diminuem 
cerca de 1 hora e 6 minutos. 

 
 

 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Truques e dicas para Horta e Jardim  
 
Estratégia para atrair moscas e moscas brancas 
Pode-se utilizar uma garrafa plástica transparente (que você 
pode pintar de amarelo para atrair mais insetos), fio ou arame 
para amarrar, vinagre e água, ou água e detergente para fazer 
essa armadilha. 
Meça aproximadamente dois dedos do fundo da garrafa, dese-
nhe e corte um retângulo de aproximadamente 15 cm de com-
primento por 10 cm de altura, ou você também pode fazer diver-
sos quadradinhos de 2 cm x 2 cm espalhados pela garrafa. De-
pois é só misturar vinagre e água no recipiente, ou água e deter-
gente, e pendurar na sua horta. 

Beringela à Parmegiana 
 
2 beringelas pequenas 
1 lata pequena de tomate pelado 
2 dentes de alho 
2 bolas de mozarella fresca 
100gr de queijo parmesão ralado 
azeite q.b. 
sal e pimenta q.b 
1 ovo 
50gr de pão ralado + 3 colheres de sopa de farinha  
 
Comece por cortar a beringela em rodelas não muito grossas. 
Coloque-as depois num passador de rede e tempere-as com sal. 
Deixe-as assim pelo menos duas horas. Prepare também o molho 
de tomate. No robot de cozinha coloque o conteúdo da lata de 
tomate pelado, os dentes de alho descascados e 2 colheres de 
sopa de azeite. Tempere de sal e pimenta e reduza a puré. Reser-
ve. Ao fim das duas horas seque com papel de cozinha as rodelas 
de beringela. Numa taça coloque o ovo batido, e noutra a mistura 
de pão ralado e farinha. Frite as rodelas de beringela em azeite, 
passando-as primeiro pelo pão ralado e depois pelo ovo, e escor-
rendo-as em papel absorvente. Num prato de vá ao forno e à me-
sa, coloque 1/3 do molho de tomate. Coloque depois uma camada 
de beringela frita, e uma camada de mozarela fresca fatiada e 
polvilhe com o parmesão. Cubra com mais 1/3 do molho de toma-
te, beringela, mozarela , parmesão e cubra tudo com o restante 
molho de tomate e polvilhando novamente com o parmesão. Leve 

a forno quente (180ºC) durante cerca de 30 minutos. Sirva quente, 
como prato principal, acompanhado de uma salada, ou como 
acompanhamento de carnes assadas ou grelhadas. Bom Apetite!  

 
 

Bolo de alfarroba e coco  
 
6 ovos inteiros 
200 gr. de açúcar em pó 
100 gr. de manteiga derretida em  
banho-maria 
200 gr. de farinha de alfarroba 
1,5 dl de leite de coco 
2 colheres (sopa) rasas de cacau em pó 
1 colher (chá) de fermento em pó 
 
Pré-aqueça o forno a 180 graus. Bata, muito bem, os ovos com o 
açúcar. Junte, numa tigela, a farinha de alfarroba, o cacau e o 
fermento em pó. Misture. Junte esta mistura ao creme de ovos e 
açúcar. Continue a bater. Junte o leite coco. Bata um pouco mais. 
Por fim, junte a manteiga derretida. Misture bem. Se quiser, pode 
acrescentar, a esta massa, miolo de noz grosseiramente partido. 
Unte uma forma retangular e forre-a de papel, untando-o também. 
Deite a massa na forma. Leve ao forno por uns vinte e cinco minu-
tos ou até que o bolo fique cozido. Deixe arrefecer. Desenforme e 
corte o bolo em quadrados. Na hora de servir, polvilhe os quadra-
dos de alfarroba e coco com açúcar em pó. 
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Dois amigos conversavam, quando surgiu na mesma rua um outro 
homem. Diz um deles: 
- Vai ali um homem que tem feito imenso para levantar o povo. 
- É algum revolucionário ou agitador? – pergunta o outro muito interes-
sado. 
Explica o primeiro: 
- Não, é um fabricante de despertadores[ 

_____________________________________ 
 

Um homem queria telefonar para uma farmácia, mas enganou-se e 
ligou para uma sapataria. Diz o empregado: 
- Daqui fala da sapataria, em que lhe posso ser útil? 
- Xii enganei-me no número. – Responde o homem.  
 E o empregado: - Não faz mal que nós trocamos! 

_________________________________________ 
 
Entre amigos: 
- Nas discussões domésticas que tenho tido com a minha mulher, a 
última palavra é sempre a minha! 
- E o que é que tu lhe dizes? – pergunta intrigado o amigo. 
Diz o primeiro: 
- Desculpa[ 

Enigma 1 

 

Enigmas 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 A S E V O A S E O F O G 

T E M I G R A N T E S A 

S D G A H U I Ç S A S S 

F A U G R A R U O I E N 

E D I E F C E A G L R B 

S U S N H O F S A F G K 

S A T S E F A Y U I E J 

G S A R T G M O A S R P 

R F Y E R O I S E A F O 

E W S I C A L O R S Y R 

S Q Z Ç E P I U D R U E 

S O S O H N A B V P I S 

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

sentidos. 

Agosto 

Emigrantes 

Férias 

Família 

Regresso 

Saudades 

Viagens 

Calor 

Banhos  

Festas 

 

 

 

 

Solução dos enigmas:   

 Sudoku 

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

Labirinto 

Provérbios 

• “Primeiro de Agosto, primeiro de Inverno”  

• “Quem não debulha em Agosto, debulha com mau ros-

to”.  

• “Agosto tem a culpa, e Setembro leva a fruta”.  

• "Agosto, água no rosto"  

• "Em Agosto toda a fruta tem seu gosto"  

• "O mês de Agosto arremeda os outros"  

Movendo apenas 2 palitos, deixe a igualdade correta.  

Enigma 2  

Enigma 1 Enigma 2 
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Lugares / Monumentos                       Ermida da Senhora da Boa Hora 

 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
 

 

A Ermida de Nossa Senhora da Boa Hora, no Parragil, data, 

provavelmente, dos princípios do século XVIII. 
Do seu interior destaca-se um retábulo barroco construído entre 

1744-1746 por Tomé da Costa e Francisco Xavier Guedelha, 

prestigiados entalhadores da cidade de Faro. O retábulo utiliza 

uma estrutura pouco usual, possuindo apenas um par de colu-

nas. 
Da imaginária sobressaem as Imagens do Senhor Crucificado, 

de São Luís, de São Caetano e de Nossa Senhora da Boa Ho-

ra. Todas as esculturas são em madeira e remontam ao século 

XVIII. In: www.e-cultura.sapo.pt/patrimonio_item/5862 

 
“Foi contratado no dia 21 de Outubro de 1744 entre os respon-

sáveis da Confraria de Nossa Senhora da Boa Hora e Tomé da 

Costa, Francisco Xavier Guedelha e João Baptista por 140$000, 

devendo estar pronto dentro de dois anos. De planta plana e de 

um só eixo, consta de banco, corpo e ático. No banco há duas 

mísulas e o primeiro degrau do trono. O corpo tem um par de 

colunas do tipo salomónico que ladeiam a imagem da padroei-

ra. Um dossel bastante comprido e ressaltado na parte central 

substitui o entablamento. O ático é delimitado por um arco de 

meio ponto, registando-se ao centro uma carteia com o anagra-

ma de Maria e por cima dois meninos que seguram uma coroa”. 

In:  Dissertação de mestrado de História da Arte, Universidade Nova de 

Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Departamento de 

História da Arte, Francisco Ildefonso da Claudina Lameira, 1989.  
 

 
Morada: Vale da Boa Hora - Parragil , 8100-330 Loulé 
Horário da missa:  Domingo às 12:30h 

 
 


