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Destaque  

Ria Formosa  

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

A Ria Formosa é um sapal situado no Algarve, 

que se estende pelos concelhos de Loulé, Faro, 

Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, 

abrangendo uma área de cerca de 18.400 hecta-

res ao longo de 60 km desde a praia do An-

cão até à praia da Manta Rota.  
 

Saiba mais na página 4 

Mês de agosto, sinónimo de férias, festas, famí-

lia, emigrantes e reencontros. Mês muito espe-

cial para quem está longe. 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 de férias 

à sua terra desejamos as maiores felicidades e 

que se divirtam muito por cá.  
Teremos um mês com muita animação fique a conhecer o programa no interior 

desta edição.  
Este mês teremos a volta habitual da unidade móvel de saúde a 10 e a 13 de 

agosto.   
Este mês damos destaque à Ria Formosa, local onde a 12 de agosto a Junta de 

Freguesia realiza um passeio destinado a residentes com mais de 60 anos recen-

seados na Freguesia.  
A 15 de agosto, no âmbito da animação de verão, a Junta de Freguesia organiza 

um espetáculo com César Matoso e baile com Tozé Pratas, a partir das 21 horas. 
Ainda a 15 de agosto o grupo “ao luar teatro” leva a peça “O velho da Horta” de 

Gil Vicente à esplanada da Boa Hora, a partir das 21h30.   
Dia 23 de agosto haverá baile com Ana & Edgar no recinto frente à Junta de Fre-

guesia de São Sebastião para comemoração do aniversário do Rancho Folclórico 

e Etnográfico de São Sebastião onde contaremos ainda com a atuação de um 

Rancho do Peru no âmbito do Folkfaro.  
A todos desejamos um excelente mês de Agosto.  
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Notícias e Informações úteis 

Avisos da Proteção Civil  

A Câmara Municipal de Loulé vai proceder a um corte da circu-
lação rodoviária na EN 396 entre os entroncamentos de acesso 
aos armazéns da C.M.L. e a EM 521-1 (Franqueada) para Exe-
cução da Empreitada: “Beneficiação da EN 396 – Troço entre a 
Zona Industrial de Loulé e a Franqueada – 2.ª Fase” desde o 
dia 01 de Agosto e até ao dia 15 de Setembro. O corte implica 
alterações substanciais no normal escoamento do tráfego exis-
tente na EN 396. Apesar do corte na circulação, ficará garantido 
o acesso aos moradores e serviços de camionagem existentes 
ao longo do troço em apreço, embora de certa forma condicio-
nado ou possivelmente sujeito a pequena demora. 

A Junta de Freguesia de São Sebastião 
irá realizar uma excursão a Fátima nos 

próximos dias 15 e 16 de Setembro. 
Esta excursão destina-se a pessoas com 
mais de 60 anos de idade, recenseadas 
na Freguesia.  
Brevemente serão disponibilizadas mais informações. Fique 
atento.  

Corte de trânsito na zona da Franqueada  

Passeio a Fátima  

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 Se-

bastião. Resultou de um arranjo administrativo que 

veio dividir a então única freguesia existente. As-

sim sendo a Freguesia de São Sebastião fará este ano 128 anos 

de existência.   

Estas atividades são organizadas 
pela Câmara Municipal em parce-
ria com a “Cool Runners”, 
“Quarteira night runners”, “Let’s go 
Run”, Quarteira Beach Sports, 
Junta de Freguesia de Quarteira, 
Junta de Freguesia de Almancil, 
Junta de Freguesia de S. Sebastião  e Junta de Freguesia de S. 
Clemente.  
Todas as atividades são gratuitas e não carecem de inscrição. 
É só aparecer e fazer!  

 

Programa de Atividades (Loulé):  
1 de julho a 31 de agosto 

 

Zumba: Segundas e Quintas, 19 h, Largo de S. Francisco 
 
Localizada: Terças ou Sextas, 19 h, Largo de S. Francisco  
 
Street Workout: Quartas, 19h, Circuito Street Workout    

(Parque Municipal). 
 
Marcha/Corrida: Segundas às 20h30, Largo do Tribunal 
 
Marcha: Terças, às 10 h, no Bairro Municipal  

Aniversário da Freguesia  

Programa “Verão Ativo” 
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Informações úteis (continuação)  

Festas em honra da Nossa Senhora do Bom Sucesso  - Vale Judeu  

SEXTA 31 AGOSTO  

21.00 - Fados na igreja com a fadista 
valejudiense MELISSA DOURADO e os 
guitarrista Valentim Filipe e Tiago Valen-
tim.  

SETEMBRO SETEMBRO 
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Destaque                                                                                                                     Ria Formosa                                                                        

1926 

 
A Ria Formosa é um sapal situado no Algarve, que se estende pelos conce-
lhos de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, abrangendo 
uma área de cerca de 18.400 hectares ao longo de 60 km desde a praia do 
Ancão até à praia da Manta Rota. E foi considerado um dos mais belos par-
ques do Algarve, tendo uma grande função e um belo habitat. 
Trata-se de uma área protegida pelo estatuto de Parque Natural, atribuído 
pelo Decreto-lei 373/87 de 9 de dezembro de 1987. Anteriormente, a Ria 
Formosa tinha estatuto de Reserva Natural, instituído em 1978.  
 

Localização 
A sul é protegida do Oceano Atlântico por um cordão dunar quase paralelo à orla continental, formado por duas penínsulas (a Penín-
sula do Ancão, que engloba a praia do Ancão e a praia de Faro; e a Península de Cacela, que engloba a Praia de Cacela Velha e 
a Praia da Fábrica) e cinco ilhas barreira arenosas (Ilha da Barreta, Ilha da Culatra, Ilha da Armona, Ilha de Tavira e Ilha de Caba-
nas), que servem de proteção a uma vasta área de sapal, canais e ilhotes. 
A norte, em toda a extensão, o fim da laguna não tem uma delimitação precisa, uma vez que é recortada por salinas, pequenas prai-
as arenosas, por terra firme, agricultável e por linhas de água doce que nela desaguam (ribeira de São Lourenço, rio Seco, ribeira de 
Marim, ribeira de Mosqueiros , rio Gilão, ribeira do Almargem e ribeira de Cacela). 
Tem a sua largura máxima junto à cidade de Faro (cerca de 6 Km) e variações que nos seus extremos, a Oeste e a Este, atingem 
algumas centenas de metros. 
 
Características 
Este sistema lagunar tem uma forma triangular e apesar de ser reconhecido como ria, na realidade não o é, uma vez que uma ria é 
um vale fluvial inundado pelo mar o que não é o caso, uma vez que a laguna não é nenhum vale fluvial e é formada por ilhas barreira. 
O seu fundo é constituído essencialmente por sedimentos lagunares (matéria orgânica, vasa salgada), sedimentos Continentais 
(oriundos do transporte pelas ribeiras e escorrência das águas das chuvas) e sedimentos arenosos ( provenientes das correntes de 
maré, sobretudo nas barras, galgamentos e ventos) que se têm vindo a consolidar com a ajuda da "morraça" que é um tipo de vege-
tação predominante e característico desta região. 
A sua fisionomia é bastante diversificada devido aos canais formados sob a influência das correntes de maré, formando assim, uma 
rede hidrográfica densa. 
É uma zona húmida de importância internacional como habitat de aves aquáticas. Está, por este motivo, inscrita na Convenção de 
Ramsar, pelo que o Governo Portuguêsassumiu o compromisso de manter as características ecológicas da zona e de promover o 
seu uso racional. 
 

Ecologia 
Esta área protegida está também classificada como zona de proteção especial no âmbito da Directiva 79/409/UE. 
O parque natural está geminado com Domaine de Certes - Le Teich, França, ao abrigo do Programa de Germinação de Áreas Prote-
gidas Costeiras da Europa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ria_Formosa 
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Informações Úteis / Atividades / Festas e Bailes 

 

Workshop: Base de velas com elementos 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) : nadesportiva@hotmail.com  

Os eventos aqui destacados são aqueles que 
se realizarão na área da nossa Freguesia. 
Para saber mais pode contactar a Câmara 
Municipal de Loulé, através dos seguintes 
contatos:  

loulecriativo@cm-loule.pt,    www.loulecriativo.pt 

Data  Músicos/artistas  Atividade Local  

1 Henídio Gonçalves  Baile de Verão  Largo de São Francisco  

3 Helder Pereira 
Alandra 

Festa do Emigrante Esplanada da Boa Hora  

4 João do Carmo Festas de Verão  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu  

10 Vários  Festas da Soalheira Largo da Soalheira 

11 Grupo musical “Dá  
de Vaia” 

Baile de Verão  Largo de São Francisco   

11 Vários  Festas da Soalheira  Largo da Soalheira  

15 César Matoso  
Tozé Pratas  

Animação de Verão  Recinto frente à Junta de Freguesia de São Sebastião  

15 Ao Luar Teatro  Teatro “O velho da Horta”  Esplanada da Boa Hora  

18  Luís Godinho  Festas em honra de N. Srª da Boa Hora  Esplanada da Boa Hora  

19 Fernando Pereira  Festas em honra de N. Srª da Boa Hora  Esplanada da Boa Hora  

23 Ana & Edgar  Baile de Verão - Aniversário do Rancho Recinto Frente à Junta de Freguesia de São Sebastião  

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

25 DJ Carolina Torres  Urban Sunset  Largo de São Francisco  

25  Dengaz  Concerto  Praça Afonso III  

5  Diversos  “As mil e uma noites do acordeão”  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco 

31  Melissa Dourado  Fados na Igreja  Igreja de N. Srª do Bom Sucesso  

2   Filmes com estrelas  Largo da Soalheira  

Unidade Móvel de Saúde 

 10 de agosto  

08:30h - Parragil  

09:00h - Boa Hora 

10:00h - Monte Seco  

11:00h - Soalheira  

11:30h - Vale Telheiro  

 13 de agosto  

8:30h  - Vale Judeu  

09:30h - Várzea da Mão 

10:30h - Estação de Loulé 
(Junto ao Café da CP)  

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

 



O Mariola  Página 6 
Edição n.º 103 
Agosto 2018 

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. 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.  

 

“Borda d’Água 2018” 

Lua Dia Hora 

Quarto Minguante 4 19:18h 

Lua Nova 11 10:58h 

Quarto Crescente 18 08:48h 

Lua Cheia 26 12:56h 

Fases da Lua 

Dia 1 o sol nasce 
às 06h:38 e  
põe-se às 20h48m.         
Dia 31 o sol nasce 
às 07h05m e  
põe-se às 20h08m.  
Neste mês os dias    
diminuem cerca de 

1 hora e 7 minutos. 
 
 

 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Como construir um hotel de insetos (parte III)  
 

No caso de pretender construir um abrigo com grandes dimensões, deve criar divisões isoladas umas das outras. 
Dedique cada divisão a um tipo de inseto em particular. É como se estivesse a criar quartos no abrigo. Na decora-
ção desses quartos, pode usar toda a sua criatividade. Lembre-se que diferentes tipos de insetos preferem diferen-
tes tipos de decoração e de abrigo. Por exemplo, as abelhas solitárias são atraídas por furos perfurados em ma-

deira. São o lugar perfeito para a nidificação. Por isso, faça furos de vários diâmetros (5, 8 e 10mm). Assim vai 
criar condições para atrair diversas espécies. O bambu, também é um excelente material para as abelhas. Use 
canas ocas de vários diâmetros. 
 Não se assuste se os buracos aparecerem tapados. Quando as abelhas terminam de construir um ninho, elas 
tapam o buraco com lama, pólen ou folhas até ao nascimento da nova geração. 
As joaninhas, preferem abrigar-se durante o inverno em folhas e varas secas. As Crisopas, gostam de papelão 
enrolado palha e folhas. Para evitar que o papelão fique encharcado, é recomendável que seja colocado dentro de 
uma garrafa de plástico cortada. Outros insetos gostam de madeiras podres ou cascas de arvores.  
Se construir o seu abrigo com paletes empilhadas, pode preencher cada espaço com materiais diferentes. Tam-
bém pode usar os orifícios dos quatro lados das paletes. 
No caso de usar uma caixa de madeira, corte todos os materiais do mesmo tamanho para encaixar na caixa que 
escolheu. Preencha todos os espaços. Segure os materiais para não caírem com o tempo. Pode usar parafusos, 
pregos ou cola quente. Deixe tudo estável. Também é importante criar condições para que fique com alguma im-
permeabilização na parte de superior. Coloque telhas, azulejos, chapas ou outra coisa que possa proteger da chu-
va e mantenha o abrigo relativamente seco.                                                                                             

Bolo de Pêssego (tipo pudim) 
 

4 ovos  
2 chávenas de açúcar  
4 metades de pêssego em lata  
1 chávena de calda (liquido da lata)  
2 chávenas de farinha  
1 chávena de óleo  
 
Ligue o forno a 180º. Depois bata os ovos com o açúcar.  
Junte a farinha e o óleo, bata tudo com a batedeira de forma a 
obter uma massa cheia de bolinhas de ar, leve e fofa. Triture os 
pêssegos com a calda até obter um puré uniforme. Junte esta pol-
pa de pêssego. Bata novamente. Leva ao forno durante 30 minu-
tos numa forma untada com margarina e polvilhada com farinha.  
 
 
 
 
 

Bolo de bolacha com caramelo  
 
3 embalagens de natas 
Caramelo liquido q.b.  
4 colheres (sopa) de açúcar  
3 folhas de gelatina  
Café forte q.b.  
2 embalagens de bolachas maria  
 
Demolhe as folhas de gelatina em água fria. Bata as natas bem 
firmes com o açúcar e caramelo liquido a gosto. Vá provando para 
não exagerar no caramelo e ficar muito doce. Escorra bem a gelati-
na e dissolva-a num pouco de água quente e junte às natas. Me-
xendo bem. Verta uma pequena quantidade de creme no fundo de 
uma forma amovível. Mergulhe as bolachas uma a uma no café e 
vá sobrepondo sobre as natas. Repita a operação até acabar  com 
as natas e com as bolachas. Sendo que a última camada deve ser 
de natas. Polvilhe com bolacha ralada e leve ao frigorifico.  Sirva 
fresco.  
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O médico:  
- Senhor Joaquim, já teve alguma coisa na caixa torácica?  
- Não Sr. Dr. tenho tudo na Caixa Geral de Depósitos.  

 
______________________________________ 

 
Esposa: Querido, vais à pesca todos os fins de semana, não é? 
Marido: Sim, amor. 
Esposa: O teu peixe ligou e disse que está grávida.  

 
______________________________________ 

 
Num restaurante vira-se um cliente para o empregado:  
- Servem cachorros? 
Ao que o empregado responde:  
- Meu amigo, aqui servimos toda a gente!  

 

1- A mãe é verde, a filha é encarnada, a mãe é mansa, a filha 
é danada. O que é?  
 
2 - Vai sempre encontrar-me no passado. Posso ser criado (a) 
no presente, mas o futuro não me afeta. Quem sou? 
 
3 - Não estou vivo, mas cresço. Não tenho pulmões, mas pre-
ciso de ar. Quem sou?  

 

Adivinhas  

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 

S A S T F A M I L I A O I R 

A U I O P G R S E O T Ã L P 
I F E F C O B N P R A Ç S R 

R O P E A S R B U B S A L E 

É T U S E T N A R G I M E S 

F E R T U I H O R E O I P T 

S A R A H U I L Ç R R N E O 

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

A R T Y I O L P I M O D R I 

V E R Ã O A O S P U I R S E 

A R E G U I S O I E S S A P 
P I S C I N A E R T H J U A 

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

- Agosto 
- Família 
- Emigrantes 
- Animação 
- Verão 
- Praia 
- Festas  
- Mar  
- Piscina 
- Passeios 
- Sol  
- Férias 
 

Soluções das adivinhas: 1 - a malagueta; 2 - A história; 3 - O fogo.  

 

Sudoku 

Como jogar sudoku? 
O Sudoku é um passatempo, para 
ser jogado por apenas uma pes-
soa, que envolve raciocínio e lógi-
ca. 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).  

Labirintos 

Provérbios 

-“Em agosto toda a fruta tem seu gosto”. 
-“Em agosto nem vinho nem mosto”. 
-“Nem em agosto caminhar, nem em dezembro marear”. 
-“Primeiro de agosto, primeiro de inverno”. 
-“Quem não debulha em Agosto, debulha com mau rosto”. 
-“Não é bom o mosto colhido em Agosto”.   
-“O mês de Agosto será gaiteiro, se for bonito o 1º de Janeiro”. 
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Toponímia                                         Rua Condestável D. Nuno Álvares 

 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
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“A Câmara Municipal, em sessão de 06/12/1933, deliberou, por proposta do vogal Bartolomeu 

Rodrigues, dar à atual Rua dos Ferradores, o nome de Rua Condestável Dom Nuno Álvares Pe-

reira, em homenagem às virtudes de este notável vulto histórico.  
A anterior designação alude à presença de profissionais, relacionados com o manuseamento e 

aplicação de ferraduras nos animais equídeos, que, possivelmente, exerciam a sua atividade nes-

ta artéria.  
 
A pavimentação desta artéria foi iniciada em Fevereiro de 1934, tendo a autarquia decidido comuni-

car superiormente que vão ser iniciadas as obras de construção [C] dos pavimentos da Rua dos 

Ferradores e Largo do Chafariz, dotados pelo fundo de desemprego”.  

 
Nuno Álvares Pereira 
Militar e herói português (Cernache do Bonjardim, Sertã, 24/10/1360 - Lisboa 01/04/1931), o prota-

gonista das vitórias nas Batalhas de Atoleiros (06/04/1384), Aljubarrota (14/08/1385) e Valverde 

(16/10/1385), assegurando a independência de Portugal perante as pretensões castelhanas. Deu 

ainda outras provas de génio militar, aliado a uma intrepidez indesmentida, tendo inclusive, partici-

pado na conquista de Ceuta (21/08/1415).  
Em 1389 deu início, em Lisboa, à construção do Convento do Carmo, onde veio a professar em 

1423, como irmão donato o nome de Nuno de Santa Maria. Beatificado em 1918, é venerado em 6 

de Novembro”.  
 
Bibliografia:  
Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.289.  
 
 


