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Destaque 

  APAGL - Associação dos Pais e Amigos  

da Ginás�ca de Loulé 

A APAGL - Associação dos Pais e Ami-
gos da Ginástica de Loulé , fundada em 
1992, é presença assídua em competi-
ções nacionais e internacionais, onde já 
alcançou inúmeros prémios, nas suas 
modalidades de trampolim e ginástica 
acrobática.   

Saiba mais na página 4 

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 
No mês em que se inicia o Inverno, mesmo com a chuva e o frio a animação não pára 

na Freguesia.  
Para dar um pé de dança pode ir aos muitos bailes que terão lugar um pouco por toda 

a Freguesia. No dia 3, haverá Baile das Surpresas em Vale Judeu, e no dia 10 será 

no Parragil, onde haverá baile e troca de prendas. Dia 17, será altura de provar o 

Bolo-Rei no Baile do Monte Seco e no dia de Natal vá até ao Parragil, pois haverá 

Baile de Natal no Centro Social e Cultural Parragilense.    
O destaque deste mês vai para a Associação dos Pais e Amigos da Ginástica de 

Loulé, que desde 1992 forma ginastas de competição.   
A equipa d’O Mariola, deseja a todos os Fregueses e suas famílias um Feliz Natal e 

um Ano Novo cheio de saúde!  
A Equipa D’O Mariola  

MENSAGEM DE NATAL 
 

Em meu nome pessoal e em nome de cada 

um dos membros do executivo da Junta de 

Freguesia de São Sebastião, desejo a todos 

os Fregueses, Emigrantes e seus familia-

res, um Santo e Feliz Natal e que o ano de 

2017 seja um ano mais justo e fraterno, com 

saúde e paz, na esperança de um futuro 

melhor para todos! 
 
Helder Faísca Guerreiro 
Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião  
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Notícias 

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
 
Informa-se que a próxima sessão ordinária desta Assembleia de 

Freguesia realizar-se-á no dia 13 de Dezembro pelas 21:00h, na 

Rua José António Madeira, com a seguinte ordem de trabalhos: 
1º - Período reservado à intervenção do público; 
2º- Período de antes da ordem do dia;  
3º - Período da ordem do dia: 

a) - Apreciação e Votação do Plano de Atividades, Orçamen-

to e P.P.I., para o ano de 2017; 
b) - Aprovação do Mapa de Pessoal; 
c) - Apreciação da informação escrita acerca da atividade do 

Executivo; 
d) - Assuntos diversos de interesse para a Freguesia;  

4º - Período reservado à intervenção do público. 

 

Lanche de São Martinho do Grupo de Ginástica 
de Vale Judeu 

No dia 17 de Novembro o Grupo de Ginástica de Vale Judeu do 

projeto Séniores em Movimento, organizou um lanche de São 

Martinho que contou com a presença do Presidente e do Tesou-

reiro da Junta de Freguesia de São Sebastião.  

Obras / Intervenções da Junta 

- Caminho do Porto da Madeira / Estrada da Tôr 

(Cavalos) 
- Caminho do Lagar do Caliço / Horta do Constantino 
- Caminho em Momprolé (Jaiminho) 
- Caminho em Vale Telheiro (Inácio e Damião) 
- Caminho da Desmorecida (Armando) 
- Caminho na Varjota (Zé Borinha) 
- Caminho em Vale Telheiro (Zorrinho) 
- Caminho em Vale Telheiro (Anibal) 
- Caminho de Vale Telheiro / Porto da Zorra 
- Caminho da Monteira (Armindo) 
- Caminho dos Caliços no Monte Seco 
- Caminho do Canil 
- Estaleiro da Tecnovia  
- Caminho Joaquim Quinta 
- Caminhos Estufas Marinho  
- Caminho Barnabé  
- Caminho Dimas 
- Caminho junto à  Via do Infante 
- Caminho em Vale Judeu (Enfermeira Kim) 
 

 

Reparação de Caminhos  

A Junta de Freguesia de São Sebastião, realizou re-

centemente obras de reparação nos caminhos lista-

dos abaixo.  

Pavimentação de Caminhos  

- Caminho da Tia Anica em Vale Telheiro  
- Caminho no Cerro de Alfeição  

Ao abrigo do Contrato Programa estabelecido entre 
a Câmara Municipal de Loulé e a Junta de Fregue-
sia de São Sebastião para o ano de 2016, irão ser 
pavimentados brevemente os seguintes caminhos:  
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Informações úteis  

Linhas de água 

Medidas Preventivas para o Período de Chuvas 

A Lei 58/2005, de 29 de Dezembro determina que:  

• Os proprietários ou possuido-

res de parcelas de leitos e 
margens de linhas de água, 
nas frentes particulares e 
fora do aglomerado urbano, 
têm a obrigação de manter o 
bom estado e conservação 
das mesmas, devendo proce-
der à sua regularização, lim-
peza e desobstrução dos 
alvéolos das linhas de água, 
de forma a garantir condi-
ções de escoamento dos 
caudais líquidos e sólidos em 
situações hidrológicas nor-
mais ou extremas.  

 

Em casa não esqueça:  

• Mantenha limpos os esgotos, caleiras, algerozes, 

terraços.  

 
Contatos úteis: 
Proteção Civil de Loulé - Tel.: 289 400 827 
Bombeiros Municipais - Tel.: 289 400 560 
Guarda Nacional Republicana - Tel: 289 410 490 

 
Solstício de Inverno 

 

Solstício de inverno é um fenómeno astronómico que acontece todos os anos ao dia 21 ou 22 

de Dezembro. 
Esta data marca o início do inverno no hemisfério norte e do verão no hemisfério sul. 
Este dia é o dia mais curto do ano e consequentemente a noite mais longa do ano. A partir 

deste dia a duração do dia começa a crescer. Na antiguidade, este dia simbolizava a vitória 

da luz sobre a escuridão. 
Os solstícios ocorrem duas vezes ao ano - no dia 20 ou 21 de Junho acontece o solstício de 

verão, e no dia 21 ou 22 de Dezembro ocorre o solstício de inverno. 
O solstício que marca o princípio do inverno em Portugal corresponde à data em que o Sol se encontra mais a sul, que será no dia 

21 de Dezembro, às 10h44. 
 
Definição de Solstício: A palavra solstício vem do latim "sol" e sistere "que não se move". O solstício de inverno ocorre quando o Sol 

atinge a maior distância angular em relação ao plano que passa pela linha do equador. 
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Destaque                                 APAGL - Associação dos Pais e Amigos da Ginás�ca de Loulé                           

A Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé (APAGL) 
nasceu no ano de 1992. Desde o início, com uma presença no 
desenvolvimento da ginástica de trampolins e na ginástica acro-
bática, a APAGL teve sempre os seus objetivos bem delineados: 
formar e competir. Tal significa formar ginastas desde tenra ida-
de proporcionando as melhores condições para a sua formação 
e projetá-los no mundo da competição com todo o apoio que 
eles necessitam. E fazê-lo com os filhos da região, numa missão 
de fomentação da prática desportiva e de valores competitivos. 
 

A adoção de tais objetivos e todo o trabalho realizado pelas dire-
ções da associação, pelos técnicos e ginastas e pelos treinado-
res, bem como com todo o apoio dos pais e dos amigos, leva-
ram a que, pouco a pouco, a presença em campeonatos nacio-
nais e internacionais fosse cada vez mais uma realidade. Desde 
cedo que tem sido usual a presença de ginastas da APAGL nos 
campeonatos da europa e do mundo, em representação das 
cores nacionais. 

 

A APAGL já esteve presente em muitas dezenas de competi-
ções nacionais e internacionais. Nas suas modalidades de tram-
polim e de ginástica acrobática, já conquistou diversos títulos 
nacionais e a presença nos outros lugares do pódio nessas mes-
mas competições. Os seus ginastas de duplo-mini trampolim e 
de trampolim já conquistaram títulos europeus e mundiais e, por 
algumas vezes, a presença nas seleções nacionais em repre-
sentação do país. 
 

Para além do trabalho com as classes de formação e de com-
petição de ginástica acrobática e de trampolins, a APAGL 
apoia outros tipos de ginástica que sejam do agrado de vários 
estratos etários da população em geral, por exemplo, com as 

classes de Pilates, Zumba, Hip Hop e Ginástica para Bebés. É 
ainda presença assídua em iniciativas culturais e recreativas 
por parte da Câmara Municipal de Loulé, ajudando na anima-
ção dos eventos. 
 
Em suma, a APAGL é uma associação jovem mas muito adul-
ta. Com a ideia clara de que poderá continuar a fazer o que 
melhor sabe fazer: formar e competir. Levar o nome da autar-
quia o mais longe possível e ter uma atitude ativa na sociedade 
em que se insere. 
 
Para mais informações poderá contactar:   
 
APAGL 
Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé (APAGL) 
Apartado 264, 8101-909 Loulé, Portugal 

E-mail: apaginasticaloule@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/clube.apagl 
Website: www.apagl.pt 

CONTACTOS 
Direção: 
Telemóveis: +351 961 261 522 
                       +351 914 020 582 
                       +351 969 586 397 (língua inglesa)  397 (língua 

inglesa) 
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Bailes e Festas 

 

Eventos 

 

Os eventos aqui destacados são aqueles 
que se realizarão na área da nossa Fre-
guesia. Para saber mais pode contactar a 

Câmara Municipal de Loulé, através dos 
seguintes contatos:  
 loulecriativo@cm-loule.pt,    
www.loulecriativo.pt 

Workshop: Base de velas com elementos do bar-
rocal algarvio 
 (por marcação) - Lugar da Renda - 9:00h - 11:00h 
 
Workshop: Broas de amêndoa e mel 
(por marcação) - Lugar da Renda 

Mais informações: Célia Arraiolos 

(938364523) : nadespor�va@hotmail.com  

 

Workshop de Olaria: 10 de Dezembro - Loja Só 
Algarve - Largo Afonso III, 29 e 20 - Loulé - 10h30 
- 12h30  Esclarecimentos: soalgarve@sapo.pt ou 

+351 965 066 807  

Atuações do Grupo de    
Janeiras de São Sebastião 

  
1 de Janeiro - Centro Social e Cultu-
ral Parragilense  

7 de Janeiro - Sociedade Recreativa 
e Cultural de Vale Judeu 

8 de Janeiro - Cine Teatro Louletano 

14  de Janeiro - Clube Cultural e 
Recreativo do Monte Seco  

 

O grupo também atuará porta-a-porta 

em diversos lugares da Freguesia, em 

datas a divulgar.  

Feira da Serra 2016 
 

No dia 17 de Dezembro, rea-
liza-se mais uma edição da 
Feira da Serra de Loulé, pelo 
quinto ano consecutivo na 
Avenida José da Costa Mea-
lha, local  que pela sua cen-
tralidade torna esta atividade 
mais atrativa.  

Informações Úteis  

  

Locais Datas e horários 

 
Escola do Parragil 

 06  (terça-feira)  
10h - 11h30 

 
Parragil 

 06 (terça-feira)  
11h45 -12h30 

Data  Músico  Atividade Local  

03 Paulo Coelho  Baile das Surpresas Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

03 Miguel Laginha Baile Social Sénior Salão de Festas 

10  Luís Godinho Baile com troca de    
prendas 

Centro Social e Cultural Parragilense 

17 Ana e Edgar  Baile do Bolo-rei Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco 

17 José Pasadinhas Baile de Natal (Baile 
Social Sénior) 

Salão de Festas 

25 Válter Cabrita  Baile de Natal  Centro Social e Cultural Parragilense 

Bibliomóvel Unidade Móvel de Saúde 

29 de Dezembro 

08:30h - Soalheira 

9:30h - Parragil 

10:30h - Boa Hora 

11:30h - Monte Seco  

12:30h - Vale Telheiro 

30 de Dezembro 

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

9:30h - Várzea da Mão 

10:30h - Vale Judeu 

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

Resguardar as plantas do gelo. No Crescente, continuar a abrir covas e a estrumar. As 

sementeiras de trigo e centeio continuam se não houver geadas, bem com a da cebola, 

couves, beterraba, nabiça, pimentos, tomate e salsa. Em sítios abrigados pode-se ainda 

semear agrião, espinafre, alface, fava e ervilha. Plantar ainda macieiras e pereiras. Cor-

tar madeiras, no Minguante. Continuar a poda das vinhas e mergulhia das vides. Fim da 

apanha da azeitona e limpeza dos lagares. No Jardim, prossegue a plantação de rosei-

ras, gladíolos, cíclames, lírios, a proteger das geadas. Semear ervilhas de cheiro, goi-

vos, jacintos, etc. Animais: abrigue o gado do frio e chuva.  

In “ Bora D’Água” 2016 

 

Lua Dia Hora 

Quarto Crescente 7 09:03h 

Lua Cheia 14 00:06h 

Quarto Minguante 21 01:56h 

Lua Nova 29 06:53h 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce 
às 07h:36 e põe-
se às 17h16m.         
No dia 31 o sol 
nasce às 07h55m 
e põe-se às 
17h25m.  
 
Neste mês os dias 
diminuem cerca 
de 10 minutos 
 

 
 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

1 base de massa quebrada fresca 

400 g de batata-doce descascada 
em cubos 

300 g de açúcar 

125 ml de água 

100 g de amêndoa ralada 

1 colher de café de canela em pó 

raspa de 1/2 limão 

2 ovos 

1 gema 

Sal q.b. 

açúcar em pó q.b. 

Num tacho leve ao lume a água e o açúcar, mexendo ocasional-

mente, e deixe ferver cerca de 3 minutos. Retire a calda de açú-

car do lume, adicione a amêndoa ralada e a raspa de limão e 

reserve até arrefecer. Entretanto coza a batata-doce em água a 

ferver temperada com uma pitada de sal. Quando estiver cozida, 

escorra a batata-doce e reduza-a a puré utilizando o pisa-
batatas da Tupperware. Adicione o puré de batata-doce à calda 

de açúcar e misture bem. Junte os ovos e a gema ligeiramente 

batidos e a canela em pó. Coloque a massa quebrada numa 

tarteira de fundo amovível e pique a massa com um garfo. Adici-

one o recheio de batata-doce e amêndoa e leve ao forno pré-
aquecido nos 180 º C até que a massa fique dourada e o recheio 

cozinhado. Deixe arrefecer e polvilhe com açúcar em pó a gosto.  

Chorume de urtigas (parte I) 
 

Devido aos seus elevados níveis de magnésio, enxofre e ferro, pode ser usado como um ferti-
lizante líquido para estimular o crescimento das plantas e as proteger de várias doenças. Por 
ter uma grande quantidade de azoto, pode ainda ser usado como um ativador natural do seu 
composto. São também conhecidas as suas capacidades como inseticida natural e repelente 
muito eficaz contra ácaros e pulgões.   
Trata-se de um líquido concentrado obtido através da maceração de urtigas ao longo de vários dias. A preparação 
deve de preferência ser feita ao ar livre e sempre bem protegido com luvas de borracha e roupa adequada (mangas 
compridas) para evitar as irritações na pele provocadas pelas “picadas”. 
Preparação: 
1 Kg de urtigas frescas e ainda sem flor 
10 L de água – de preferência sem cloro 
Um recipiente grande de preferência de madeira. Pode ser de plástico mas nunca de metal. 
 
Colocar as urtigas de molho na água e tapar. Se possível deixar à sombra. O processo de fermentação começa quan-
do surgirem bolhas à superfície. Mexer de a cada dois dias para libertar o gás acumulado. Com o passar dos dias, a 
fermentação vai intensifica-se e começar a cheirar muito mal. É bom sinal. O processo pode durar 10 ou mais dias. 
Com temperaturas mais elevadas pode levar menos tempo. Quando já não houver bolhas é sinal que parou a fermen-
tação. Está pronto. De seguida, côa-se bem a mistura.  Não deve ficar vestígios da planta. Isso pode estragar o con-
centrado e diminuir a sua durabilidade. Guarde num recipiente fechado em local fresco e sem luz solar. Nestas condi-
ções pode durar vários meses. 

Tarte de batata doce e amêndoa 
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Numa manhã, a professora pergunta ao aluno: – Diz-me lá quem escreveu “Os Lusíadas”? 

– O aluno, a gaguejar, responde: – Não sei, Srª. professora, mas eu não fui. E começa a 

chorar. – A professora, furiosa, diz-lhe: – Pois então, de tarde, quero falar com o teu pai. – 

Em conversa com o pai, a professora faz-lhe queixa: – Não percebo o seu filho. Perguntei-
lhe quem escreveu “Os Lusíadas” e ele respondeu-me que não sabia, que não foi ele\ – 

Diz o pai: – Bem, ele não costuma ser mentiroso, se diz que não foi ele, é porque não foi. 

Já se fosse o irmão\ – Irritada com tanta ignorância, a professora resolve ir para casa e, 

na passagem pelo posto local da G.N.R., diz-lhe o comandante: – Parece que o dia não 

lhe correu muito bem\ – Pois não, imagine que perguntei a um aluno quem escreveu “Os 

Lusíadas” e respondeu-me que não sabia, que não foi ele, e começou a chorar. O coman-

dante do posto: – Não se preocupe. Chamamos cá o miúdo, damos-lhe um “aperto”, e vai 

ver que ele confessa tudo. – Com os cabelos em pé, a professora chega a casa e encontra 

o marido sentado no sofá, a ler o jornal. Pergunta-lhe este: – Então o dia correu bem? – 

Ora, deixa-me cá ver. Hoje perguntei a um aluno quem escreveu “Os Lusíadas”, começou 

a gaguejar, que não sabia, que não tinha sido ele, e pôs-se a chorar. O pai diz-me que ele 

não costuma ser mentiroso. O comandante da G.N.R. quer chamá-lo e obrigá-lo a confes-

sar. Que hei-de fazer a isto? – O marido, confortando-a: – Olha, esquece. Janta, dorme e 

amanhã tudo se resolve. Vais ver que se calhar foste tu e já não te lembras\! 

- Qual é coisa qual é ela, quanto 
mais se tira mais se tem? 

 
- Fui ao mercado, comprei uma 

bela, cheguei a casa, chorei 
com ela.  

 

Adivinhas 

Lazer 

Anedota 

Sopa de letras 

 P R E S E N T E S O C R V 

F J I O T H I J G J O S É 

I A L E R T S E E R N L N 

O P E W A S C B M Ç S É M 

E R S P R E S É P I O J A 

V B R A O I U G N J A E R 

D E Z E M B R O A H D G I 

V L X C B M A N A T A L A 

W É Q B O J P O I P Y U J 

R M S A N B N E V E N Z O 

E S O K I A S V E O I E P 

S V I M N P O N A Z A S M 

A O R I E H N I P E F Y I 

N E F R M C A Ç D H K E R 

Tente localizar na gre-
lha, as palavras da 
lista que estão escritas 

em todos os sentidos. 

Dezembro 
Inverno 
Natal 
Consoada 
Pinheiro 
Frio 
Neve 
Presentes 
Luzes 
Menino 

Belém 
Presépio 
Estrela 
José 
Maria 
 

Solução das adivinhas: 1 - Fotografias ;  2 - Cebola 

 

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 

Provérbios 

“O gato bravo faz o que quer, mas 
é ao gato manso que se corta a 
cauda “. 
 
“Quem não provou o que é amargo 
não pode apreciar o que é doce” . 
 
“À raposa dormente não lhe cai 
galinha no ventre”.  
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Lugares / monumentos                        Pólo Museológico da Cozinha Tra-

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
 

 

O Pólo Museológico da Cozinha Tradicional fica situado no  

1.º piso do edifício da Alcaidaria do Castelo e proporciona 

uma viagem às cozinhas das casas da serra e beira-serra 

algarvias, de meados do século XX. Este espaço, aberto ao 

público em 1991, pretende mostrar uma fração da vida rural 

do concelho que, pouco a pouco, vai sendo substituída pelo 

progresso tecnológico, económico e social. O espólio é nu-

meroso e diversificado, do qual constam, entre outros, o ta-

buleiro e a tábua para tender a massa para o pão, talheres e 

utensílios de cozinha em alumínio, a mó para moer o milho 

de cuja farinha se faz o xarém, pratos, travessas e tachos de 

cobre e arame, cabaças e cocharros de cortiça.  
Para além da exposição permanente, decorrem mostras pon-

tuais de tradições relacionadas com o contexto rústico que se 

pretende recriar, como é o caso do Presépio Tradicional Ser-

rano, que fica em exposição durante o período natalício, ou a 

Maia que, a partir do primeiro dia de Maio, assinala a chega-

da da Primavera e o início de um novo ciclo da vida. 

Horário:  

Terça a Sexta - 10h às 18h  
Sábados - 10h às 16h30 
Contactos: 
Tel.: 289414536 
Marcações para visitas orientadas: 289400957 / 289400611 
 
 

Presépio Tradicional 
9 de Dezembro a 6 Janeiro 
Terça a Sexta 9h30 -17h30  / Sábado:9h30 - 16h00 
 


