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Destaque 

Sociedade Filarmónica Ar�stas de Minerva  

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

Fundada em 21 de Maio de 1876.  Inician-
do a sua vida ativa com 17 executantes e 
sem fardamento, nunca interrompendo a 
sua atividade até aos dias de hoje. 
Durante a sua longa existência ganhou 

alguns prémios e tem sido reconhecido o 

seu valor cultural.  
 
 

Saiba mais na página 4 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desejamos a todos os munícipes       

e em especial aos fregueses de        

São Sebastião  

 

Um Natal Feliz  

e  

   Um Próspero Ano Novo!  
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Informações Úteis / Notícias 

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 proceder à 
sua regularização, limpeza e 
desobstrução dos alvéolos das 
linhas de água, de forma a 
garantir condições de escoa-
mento dos caudais líquidos e 
sólidos em situações hidrológi-
cas normais 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 
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Informações Úteis / Notícias  

Assembleia de Freguesia  I ciclo de Concertos no Natal  “Natal é Música” 

A Junta de Freguesia de São Sebastião vai dar início a uma nova 
era em termos culturais, com atividades abrangentes e diversifica-
das.  
Neste sentido organizamos pela primeira vez um Ciclo de Concertos 
de Natal que terão lugar durante o mês de dezembro, nas Igrejas da 
Freguesia. Fique aqui a conhecer o programa: 

Informa-se que a próxima sessão ordinária desta As-

sembleia de Freguesia realizar-se-á no dia 14 de De-

zembro, pelas 21:00h, na sala de reuniões da Sede 

da Junta de Freguesia, na Rua José António Ma-

deira - Loulé, 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 do Regimento; 
b . Apreciação e votação do Plano de Atividades, 

Orçamento e P.P.I., para o ano de 2018; 
c . Aprovação do Mapa de Pessoal; 
d . Apreciação da informação escrita acerca da 

atividade do Executivo; 
4º - Período reservado à intervenção do público. 

Dia Internacional da Cidade Educadora  

A Associação Internaci-
onal das Cidades Edu-
cadoras (AICE), à qual 
o município de Loulé 
pertence, assinalou a 
30 de Novembro o “Dia 
Internacional da Cidade 
Educadora”. Neste sen-
tido a Autarquia convi-
dou a comunidade edu-
cativa, o tecido associa-
tivo e a sociedade civil 
a juntarem esforços 
para efetivar o Direito à 
Cidade Educadora: uma cidade que seja regida pela 
inclusão e a igualdade de oportunidades, pela justiça 
social, pela equidade, pela diversidade; uma cidade 
livre de todo o tipo de violência, que promova a demo-
cracia participativa, a convivência entre diferentes 
culturas, o diálogo entre gerações, a empatia, a coo-
peração, etc.  

Ao nível da nossa Junta de Freguesia colaboramos 
hasteando a bandeira alusiva a este dia e recebendo 
um mural com a frase “Eu agradeço aJ” onde quem 
quis pode escrever uma mensagem a agradecer a 
alguém por algo que considera importante na sua 
vida.  
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Destaque                                                                 Sociedade Filarmónica Ar�stas de Minerva                                                                                

1926 

Década de 70 

No mês de Maio de 1875 os artistas louletanos promovem 

um grandioso banquete de homenagem ao jovem Dr. Marçal 

Pacheco, no Palacete da Fonte da Pipa. Era natural que a 

única Banda de música existente em Loulé, havia de abri-

lhantar tão grande manifestação de solidariedade. 
MasJ o diabo foi a política a desmanchar as boas inten-

çõesJ, existiam nas fileiras da Filarmónica músicos dos 

dois partidos. Como a homenagem era promovida pelos 

Regeneradores, os Progressistas abstêm-se de nela coope-

rar e abrem cisão nas fileiras da Filarmónica. 
É então formada uma nova Filarmónica que faz a sua estreia 

no dia 21 de Maio de 1876, iniciando a sua vida ativa com 

17 executantes e sem fardamento, nunca interrompendo a 

sua atividade até aos dias de hoje. 
Logo foi batizada de Sociedade Filarmónica Artistas de Mi-

nerva, alcunhada de “Os Turcos” e foi seu primeiro Regente 

o médico Dr. António Galvão. 
Durante a sua longa existência ganhou alguns prémios e foi 

reconhecido o seu valor cultural: 1º Prémio do Certame Mu-

sical realizado em Silves em 06.10.1895; 1º e 2º Prémios do 

Certame Musical realizado em Faro em 22.06.1908; Meda-

lha de cobre do 2º Congresso da FSER; Medalha de Ouro 

de Instrução e Arte da FPCCR; Medalha de Mérito associati-

vo pelos 114 anos de existência efetiva pela FPCCR; Meda-

lha de Mérito Municipal, Grau Prata, pela Câmara Municipal 

de Loulé em 20 de maio de 1993. 

Nos tempos atuais tem esta Banda conhecido também mo-

mentos altos, tendo sido convidada para grande número de 

Festivais de Bandas Filarmónicas em Portugal e Espanha. 
Organiza anualmente o “Ciclo de Bandas Filarmónicas – 

Loulé Concelho”. 
É geminada com a Banda de la Escuela de Música de Punta 

Umbria, sendo também a única Filarmónica em Portugal 

que se conhece com a designação de Minerva, a Deusa 

das Artes. 
É composta por 44 executantes, sendo 12 do sexo feminino. 
É dirigida por José Lúcio Branco desde 21 de Maio de 1988. 
 
Aguardamos regresso da sua sede à nossa Freguesia e 

àquela que foi a sua casa durante muitos e muitos anos, o 

“Solar da Música Nova” .  
 
Contactos:  
Travessa Júlio Dantas, nº 8 Apartado 148  
8100-910 Loulé 
289416048 / 962815999  
sfaminerva@iol.pt  
 



O Mariola  Página 5 
Edição n.º 95 
dezembro 2017 

    

Informações Úteis / Atividades / Festas e Bailes 

Data  Músicos  Atividade Local  

2 Duo Improviso  Baile das Surpresas Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

2  José Pasadinhas Baile Social Sénior Salão de Festas  

16 Vítor Alves Baile Social Sénior - Baile de 
Natal 

Salão de Festas  

16 Luís Candeias Baile do Bolo Rei Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

25 Eliseu Brás Baile de Natal  Centro Social e Cultural Parragilense 

9 Tozé Pratas e Dina T. Baile de troca de prendas Centro Social e Cultural Parragilense 

 
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 con-
tatos:  

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

Workshop: Base de velas com elementos do barrocal 
algarvio 
(por marcação) - Lugar da Renda - 9:00h - 11:00h 
Mais informações: Célia Arraiolos 
(938364523) : nadesportiva@hotmail.com  
 
Workshop: Broas de amêndoa e mel 
(por marcação) - Lugar da Renda - 11:30h - 13:00h 
Mais informações: Célia Arraiolos 
(938364523) : nadesportiva@hotmail.com  
 
Workshop: Confeção de um taleigo  
16 de dezembro  - 14h30 - 17h30 
Galerias de S. Francisco, fração Z , Largo de São Francis-
co 
Mais informações: Florbela A. Luís - 961580704 -  
linhaselivros@gmail.com 
 

Canções de Natal  
 

ANGELICUS DUO -  16 de Dezembro   
15h00  
Igreja de são Francisco  

 
 

Atividades no Museu  
 

Presépio Tradicional  
08 de Dezembro a 06 Janeiro  
Pólo Museológico Cozinha Tradicional,  
Alcaidaria do Castelo  
Terça a sexta: 09h30 - 17h30  
Sábado: 09h30 - 16h00  

  
Oficinas de Natal  
19 e 20 de dezembro  
Horário: 10h00 – 12h30  
Público-alvo: crianças entre os seis e os doze anos (Vagas limitadas)   
Ponto de encontro: Museu Municipal de Loulé  
Inscrição gratuita e obrigatória para: 
servicos.educativos@cm-loule.pt ou 289 400 611  

 

Locais Datas e horários 

Escola do  Parragil  05   (terça-feira)  10h - 11h30 

Parragil   05 (terça-feira)  11h45 -12h30 

Bibliomóvel 
Atuações do Grupo de Janeiras de São Sebastião 

1 de janeiro - Centro Social e Cultural Parragilense  
5 de janeiro - Auditório do Centro Autárquico de Quarteira  
6 de janeiro - Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 
7 de janeiro - Cine Teatro Louletano (Encontro de Janeiras) 
13 de janeiro - Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco   
 
O grupo também atuará porta-a-porta em diversos lugares da Fregue-

sia, em datas a divulgar.  
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Gastronomia 

Resguardar as plantas do gelo. Arrotear terras e mato para as sementeiras da Primavera. 

No Crescente, continuar a abrir covas e a estrumar. As sementeiras de trigo e centeio con-
tinuam se não houver geadas, bem como a de cebola, couves, beterraba, nabiça, pimen-
tos, tomate e salsa. Em sítios abrigados, pode-se ainda semear agrião, espinafre, alface, 

fava e ervilha. Plantar ainda macieiras e pereiras. Cortar madeiras, no Minguante. Conti-
nuar a poda das vinhas e mergulhia das vides. Fim da apanha da azeitona e limpeza dos 
lagares.  
No jardim, prossegue a plantação de roseiras, gladíolos, cíclames, lírios, a proteger das 
geadas. Semear ervilhas de cheiro, goivos, jacintos, etc.  

In “ Borda D’Água” 2017 

 

Lua Dia Hora 

Lua Cheia 3 15:47h 

Quarto Minguante 10 07:51h 

Lua Nova 18 06:30h 

Quarto Crescente 26 09:20h 

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. 
__________________________ 

Solstício de Inverno  
O Inverno terá início no 21 de 

Dezembro  às 16h28m  

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Plantas que ajudam a combater as pragas na horta e jardim (parte I) 
 

• Alecrim (Rosmarinus officinalis): Afasta borboleta-da-couve e a mosca-da-cenoura. 

• Anis ou erva-doce (Pimpinella anisum): Repele as traças  

• Arruda (Ruta graveolens): Repele formigas e ratos, assim como o Poejo.  

• Capuchinha (Tropaeolum majus): Planta-isca para afídeos (piolhos) e repele nematoides.  

• Citronela (Cymbopogon) (Erva príncipe): É eficaz contra moscas, mosquitos e formigas. Re-

pele também o Aedes aegypti.  

• Coentro (Coriandrum sativum): Repelente natural de pulgões e ácaros.  

Bacalhau à Minhota 
  

800 g de postas de bacalhau demolhadas 

1 kg de batatas 
3 cebolas 
4 dentes de alho 
2 dl de azeite 
Pimento vermelho q.b. 
Azeitonas q.b. 
Pimentão-doce q.b. 
Salsa picada q.b. 
Sal e pimenta q.b. 
Farinha para passar  

 

Seque bem as postas de bacalhau e polvilhe com um pouco 
de sal e pimenta. Aqueça o azeite numa frigideira ao lume. Pas-
se as postas de bacalhau por farinha, junte-as à frigideira e deixe
-as fritar até que fiquem douradinhas de ambos os lados. Depois 
escorra-as bem e coloque-as numa travessa. Descasque 
as cebolas e os dentes de alho, corte as cebolas em meias luas 
e pique os alhos. Escorra metade do azeite de fritar o bacalhau e 
refogue as cebolas e os alhos. Disponha depois por cima 
do bacalhau. Descasque e lave as batatas, corte-as em rodelas 
e leve-as a fritar. Retire do lume e disponha à volta do bacalhau. 
Polvilhe com um pouco de pimentão-doce e salsa picada. Por 
cima coloque tiras de pimento vermelho e azeitonas e sirva a 
gosto. 

Bolo de clementina invertido 
 
Bolo: 
3 clementinas de casca fina 
Sumo de 2 clementinas 
180g de açúcar amarelo 
50g de azeite 
1 iogurte natural 
4 ovos 
300g de farinha 
2 c. (chá) de fermento em pó 
Essência de baunilha q.b. 
Base da forma: 
3 a 4 clementinas, laminadas 
3 c. (sopa) de açúcar amarelo 
 
Pré-aqueça o forno a 180º. Raspe as clementinas e reserve as 
raspas. Bata a polpa das clementinas e o sumo no liquidificador. 
Colocar o néctar obtido numa tigela e juntar o açúcar, os ovos e 
bater com a batedeira durante 5 minutos. Adicionar as raspas, o 
óleo, o iogurte e bater novamente. Juntar a farinha, o fermento, a 
essência e envolver bem. Deitar a massa por cima das clementi-
nas com cuidado. Levar ao forno cerca de 40 minutos. Deixar 
arrefecer um pouco antes de desenformar. Regar o bolo com 
sumo de laranja. 
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O professor perguntou ao menino Carlinhos:  
- Se ambos os teus pais tivessem nascido em 
1958, que idade dizias que eles tinham?  
- Dependia...  
-  Dependia de quê?  
-  De perguntarmos ao meu pai ou à minha mãe...  
 

____________________________________ 
 

- Ouve, Isaac: as tuas notas na escola não são 
brilhantes. Se eu fosse como os outros pais, casti-
gava-te duramente. Mas não. Vou fazer um contra-
to contigo: sempre que me mostrares uma nota 
boa, dou-te vinte euros. 
 No dia seguinte, o pequeno Isaac vai ter com a 
professora e diz-lhe:   
- Está interessada em ganhar dez euros por sema-
na?   

 

 

Enigmas 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 E R P T R Y U I O P A E 

C J I O S D T L U Z E S 

O H N I V E Z A É G Z T 

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

S P E I L E S A L O B E 

O D I D O M B N J I U L 

A J R G N B K L Ç P S A 

D K O J G R U S A É O I 

A Ç A O H O C V N S M A 

C L U I G L R E F E T O 

U G S E T N E S E R P N 

I R E T U I H M N P T E 

Tente localizar na gre-
lha, as palavras da lista 
que estão escritas em 
todos os sentidos. 

- Dezembro 
- Azevinho 
- Pinheiro 
- Natal 
- Presépio  
- Consoada 
- Bolas  
- Luzes 

- Estrela 
- Presentes  
 
 

 

 

 

 

Solução dos enigmas:   

Deverá passar um dos triângulos do lado para        
baixo dos outros dois e assim ficará com 4                                            
triângulos pequenos e um grande.  

 
Sudoku 

Labirinto 

Provérbios 

- “Ande o frio por onde andar, pelo Natal cá vem parar”.  

- “Caindo o Natal à segunda-feira, o lavrador tem de alargar a eira”.  

-  “Dezembro frio, calor no es�o”.  

- “Dezembro molhado, Janeiro geado.  

- “Dezembro ou seca as fontes ou levanta as pontes  

-  “Do Natal a São João, seis meses são.  

- “Em Outubro, Novembro e Dezembro, quem come do mar, tem de 

jejuar.  

Movendo apenas 3 palitos na figura abaixo, forme 5 triângulos.  
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Fotografias antigas da Freguesia                                          

 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. 
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Largo de S. Francisco  Largo de S. Francisco  

Largo Dr. Bernardo Lopes  

Rua Serpa Pinto  

Vista a partir da Rua Humberto Pacheco  

Largo Afonso III  


