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Destaque  

Museu Municipal Loulé  

Pólo Museológico da Cozinha Tradicional      

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

A Cozinha Tradicional, espaço 
aberto ao público em 1991, mos-
tra uma fração da vida rural do 
concelho que, pouco a pouco, vai 
sendo substituída pelo progresso 
tecnológico, económico e social. 

 
 

Saiba mais na página 4 

Desejamos a todos os munícipes e em 

especial aos fregueses de São Sebastião  

 

Festas Felizes  

e  

   Um Próspero Ano Novo!  
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Informações Úteis / Notícias 

Oficina Móvel Loulé Sénior  

A “Oficina Móvel Loulé Sénior”, é um projeto criado com vista à 
prestação de serviços domiciliários, através de mão de obra qua-
lificada, que visa a realização de pequenas reparações domésti-
cas no interior das habitações dos munícipes com idade igual ou 

superior a 65 anos, beneficiários do Cartão Municipal Sénior.  

 

A significativa melhoria e sofisticação dos equipamentos de medi-
ção de leituras, tem sido um dos pontos mais positivos do merca-
do livre energético em Portugal. A distribuidora de energia elétri-
ca tem tido a responsabilidade de efetuar a substituição dos con-
tadores existentes, pelos novos contadores inteligentes de 
energia. 
Esta substituição irá abranger, de forma progressiva, todos os 
locais de consumo do país, seja qual for a empresa de eletrici-
dade contratada pelos clientes. Uma das principais vantagens 
desta alteração, é o facto de o cliente já não ter de comunicar as 
leituras à empresa de eletricidade que tenha contratada. De qual-
quer das formas o cliente continuará, caso pretenda, a poder 
comunicar as leituras. 
Algumas das vantagens dos novos contadores de energia: 
Rapidez na mudança de companhia elétrica; 
Evita estimativas, economizando o valor da conta eletricidade; 
Maior controlo no consumo através da informação detalhada do 
gasto por horas e minutos; 
Permite detetar anomalias de forma mais rápida e eficaz. 
Ainda não tem um novo contador? Qual o custo desta altera-
ção? 
A alteração não tem custo para o cliente e caso pretenda que o 
seu contador seja substituído o mais rápido possível deverá en-
trar em contacto com a distribuidora de eletricidade através do 
número 808 100 100. Caso disponha de cobertura de internet, 
poderá aceder ao site da EDP distribuição.  
 

O mercado livre energético em Portugal:    
Novos contadores inteligentes  

Proteção Civil - Aplicação móvel  

Notada a necessi-
dade de instru-
mentalizar novas 
estratégias no 
que diz respeito a 
difusão de infor-
mação pública no 
domínio da pre-
venção e segu-
rança, o Município 
de Loulé lançou 
no dia 25 de outu-
bro uma aplicação 
móvel (APP), para 
sistema android e 
IOS, ferramenta 
informática de 
fácil acesso, 
transversal a vá-
rias faixas etárias, 
intuitiva e de fácil 
manuseio.  
Esta aplicação 
disponibiliza infor-
mações sobre as 
condições meteo-
rológicas, risco de 
incêndio, avisos à 
população, con-
tactos e informa-
ções úteis e notícias gerais sobre a proteção civil e sobre o 
Concelho de Loulé. 
Nos próximos meses serão integradas novos separadores, que 
irão ao encontro das necessidades da população, no que con-
cerne a esta temática. 
Esta aplicação foi apresentada publicamente durante a realiza-
ção da 7ª edição do  Seminário  “A Proteção Civil e Comunida-
de”. Especialistas de várias áreas, da segurança às florestas, 
passando pelas alterações climáticas, comunicação ou turis-
mo, estiveram em Loulé para debater as questões da proteção 
civil que, cada vez mais, são determinantes para a conscienci-
alização dos cidadãos e para incutir na comunidade uma cultu-
ra de segurança. Esta iniciativa foi, mais uma vez, promovida 
no âmbito do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, 
instituído pelas Nações Unidas, em 1989, com o propósito de 
sensibilizar governos, organizações e cidadãos de todo o mun-
do, para a necessidade de desenvolverem ações que contribu-
am para prevenir riscos e reduzir vulnerabilidades, aumentan-
do a resiliência das comunidades e a capacidade de antecipa-
ção e resposta face à ocorrência de acidente graves ou catás-
trofes. 
 

 
In: www.cml.pt  
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Obras / Intervenções na Freguesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arranjo de passeio na Estrada de Vale Judeu  

 

Antes 

Chás dançantes 2019 

Os “Chás dançantes” relançados em 2018 pela Junta de Freguesia de São 
Sebastião foram uma iniciativa de sucesso e por isso estarão de regresso em 
2019.  
Tal como em 2018 estas matinés serão realizadas uma vez por mês, ao domin-
go, entre as 15 e as 18 horas e de forma alternada entre a Sociedade Recreati-
va e Cultural de Vale Judeu e o Centro Social e Cultural Parragilense.  
A edição de 2019 terá início a 27 de janeiro, na Sociedade Recreativa e Cultu-
ral de Vale Judeu, com o acordeonista Ricardo Laginha.  
O cartaz de 2019 será publicado na próxima edição d’O Mariola.  

Informações Úteis / Notícias  

Depois  

Animação de Natal 2018  

Informa-se que a próxima sessão ordinária desta 

Assembleia de Freguesia realizar-se-á no dia 20 

de Dezembro, pelas 21:00h, na sala de reuni-

ões da Sede da Junta de Freguesia, na Rua 

José António Madeira - 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 e votação do Plano de Ativi-

dades, Orçamento e P.P.I., para o ano de 

2019; 
b . Aprovação do Mapa de Pessoal; 
c . Apreciação da informação escrita acerca 

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

Assembleia de Freguesia  

Inauguração das obras do 

O.P. em Vale Judeu 

A Câmara Municipal de Loulé irá inau-

gurar no dia 07 de dezembro, a partir 
das 15h:30, as obras mais votadas na 
Freguesia de São Sebastião no Orça-
mento Participativo de 2015 e 2016.  

15:30h - inauguração da requalifi-
cação do espaço de jogos da Esco-
la EB1 de Vale Judeu (O.P.2016).  

16:00h - inauguração do passeio 
pedonal da Igreja de  Vale Judeu à 
estrada da Várzea da Mão 
(O.P.2015). 
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Destaque                       Museu Municipal Loulé - Polo Museológico da Cozinha Tradicional    

Década de 70 

A Cozinha Tradicional, espaço aberto ao público em 1991, mostra 
uma fração da vida rural do concelho que, pouco a pouco, vai sen-
do substituída pelo progresso tecnológico, económico e social. 
Esta exposição de longa duração integra-se num conjunto de es-
paços musealizados que espelham o contexto social e cultural da 
região. 
É, decerto, com um sentimento de carinho que se vê neste espaço 
quem, de algum modo, conheceu esta realidade. E é com curiosi-
dade que o observa quem o visita pela primeira vez. 
A entrada do visitante no espaço da Cozinha Tradicional transporta
-o a outro tempo, acaricia-lhe os sentidos e a memória.  
Por baixo do poial, as botijas prometem água fresca e os garrafões 
de vidro decorados e protegidos com verga guardam o vinho, o 
azeite, enquanto as azeitonas apuram o seu sabor no interior do 
pote.  
Na parede penduram-se os cocharros e as cabaças. As toalhas  de 
linho e renda espreguiçam a sua alvura no lavatório.  
A lareira aquece os donos da casa. A sopa, na panela, descansa 
na trempe enquanto o xarém, no tacho de arame, espera em cima 
da cedoira. Com a tenaz e o abano de esparto, o velho arruma o 
fogo. Na mesa ficaram o tabuleiro, a tábua de tender, o avental e 
os panos com que, pela madrugada se preparou o pão. 
Espreitamos a gaveta e vemos o rolo da massa, a carretilha de 
madeira que faz sorrir as filhós, a concha da sopa, o coador com 
asa em alumínio para o café da manhã. Na mó, pedra mãe, fica-
ram alguns grãos de milho  sobre a esteira.  
Os pratos, travessas e tachos de cobre e arame aguardam o seu 
uso. No armário, a velha arrumou cuidadosamente copos,  tigelas, 
almoçadeiras, garrafas, algumas delas trazidas pelos filhos regres-
sados de terras longínquas.  
No poial descansam o cântaro, a quarta e a enfusa, cada um mais 
pequeno que o outro, de acordo com a sua medida.  
Neste quadro , ainda se poderiam colocar outras peças de histó-
rias e cores fortes. Mas ficam para ser vividas e contadas por 
quem as visita.  
Na cozinha tradicional, também decorrem mostras pontuais relaci-
onadas com o contexto rústico que se pretende recriar. É o caso 
do Presépio Tradicional Serrano, que fica em exposição durante o 
período natalício, ou a Maia que, a partir do dia de Maio assinala a 
chegada da Primavera e o início de um novo ciclo de Vida.  

Horário:  
Inverno (1 outubro a 31 maio) – Terça-feira a Sexta: 9h30 - 17h30 / 
Sábado: 9h30 - 16h00  
Verão (1 junho a 30 setembro) – Terça-feira a Sexta: 10h00 - 
18h00 / Sábado: 10h00 - 16h30 
Encerrado aos domingos, segundas-feiras e nos seguintes feria-
dos: 25 de dezembro, 1 de janeiro e 1 de maio. 
 
Preçário: 1,62€ 
 
Acesso gratuito: 
-Crianças até 12 anos; 
-Estudantes devidamente identificados; 
-Possuidores de cartão-jovem; 
-Professores e alunos de qualquer estabelecimento de ensino do 
concelho, no âmbito de visitas organizadas pelos Serviços Educati-
vos do Museu; 
-Grupos organizados, no âmbito de visitas programadas e devida-
mente acompanhados durante a visita pelos Serviços Educativos 
do Museu; 
-Pessoas de idade igual ou superior a 65 anos; 
-Munícipes de Loulé que apresentem comprovativo de residência 
no concelho; 
-Situações abrangidas por protocolo ou acordo celebrado entre o 
Museu Municipal de Loulé e entidades terceiras; 
-No Dia Internacional dos Museus, Jornadas Europeias do Patri-
mónio, Dia dos Centros Históricos e Dia Nacional dos Castelos. 
 
 

Endereço: Alcaidaria do Castelo, Rua D. Paio Peres Correia, n.º 
17, 8100-564 Loulé  
Coordenadas GPS: 37°08'22.7"N 8°01'25.9"W 
Telefone: 289 400 885 
Email: museu@cm-loule.pt   
 
 
 
In: www.museuloule.pt 
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Informações Úteis / Atividades / Festas 

Canções de Natal  

Um canto ao Natal: Canções de Natal Anda-

luzas - 15 de Dezembro   
15h00 - Igreja de são Francisco  

______________________________________________________ 

Atividades no Museu  

Presépio Tradicional  
11 de dezembro a 06 de janeiro  
Pólo Museológico Cozinha Tradicional, Alcaida-
ria do Castelo  
Terça a sexta: 09h30 - 17h30  
Sábado: 09h30 - 16h00  

 
Oficinas de Natal 2018 

17,18,19 de dezembro  
Horário: 10h00 – 12h30  
Público-alvo: crianças entre os 6 e os 12 anos 
(Vagas limitadas)   
Ponto de encontro: Museu Municipal de Loulé  
Inscrição gratuita e obrigatória para: 
servicos.educativos@cm-loule.pt ou 289 400 611  

 Grupo de janeiras de São Sebastião  
Atuações  

 
01 janeiro - Centro Social e Cultural Parragilense  
05 janeiro - Cineteatro Louletano  
06 janeiro - Auditório do Centro Social Autárquico de Quarteira  
12 janeiro - Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu  

Locais Datas e horários 

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

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

Bibliomóvel 

 

 

Os eventos aqui destacados 
são aqueles que se realiza-
rão 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 ele-
mentos 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): nadesportva@hotmail.com  
 
Workshop: Uma sardinha na ponta da 
agulha   
(por marcação) - Loja “O cantinho da 
Céu” - Rua Condestável D. Nuno Álvares 
Pereira, n.º37  
Mais informações: Maria do Céu Palma 
Tel: 967511213  

Data  Músicos  Atividade Local  

1 João do Carmo  Baile das Surpresas  Sociedade Cultural e Recreativa de Vale Judeu 

2  Luís Godinho   Chá dançante  Centro Social e Cultural Parragilense 

8 Rita Melo  Baile de Troca de Prendas  Centro Social e Cultural Parragilense 

8 Humberto Silva  Baile Social Sénior Salão de Festas  

15 Ricardo Alves  Baile do Bolo Rei  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

22 Vítor Alves Baile Social Sénior (Baile de Natal)   Salão de Festas  

25 João do Carmo  Baile de Natal  Centro Social e Cultural Parragilense 
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Gastronomia 

Resguardar as plantas do gelo. Desbravar terras e mato para as sementeiras da Primave-
ra. No Crescente, continuar a abrir covas e a estrumar. As sementeiras de trigo e centeio 
continuam se não houver geadas, bem como a de cebola, couves, beterraba, nabiça, pi-
mentos, tomate e salsa. Em sítios abrigados pode-se ainda semear agrião, espinafre, alfa-

ce, fava e ervilha. Plantar ainda macieiras e pereiras. Cortar madeiras no  Minguante. Con-
tinuar 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 prote-
ger das geadas. Semear ervilhas de cheiro, goivos, jacintos, etc.  

 

 

In “ Borda D’Água” 2018 

Lua Dia Hora 

Lua Nova 7 07:20h 

Quarto Crescente 15 11:49h 

Lua Cheia 22 17:49h 

Quarto Minguante 29 09:34h 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce às 
07h:36 e põe-se às 
17h15m.         
No dia 31 o sol nasce 
às 07h55m e põe-se 
às 17h25m.  
Neste mês os dias 
diminuem cerca de  9 
minutos. 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Dicas para afastar as lagartas das couves  
 
Folhas de tomateiro: Para afastar ou evitar as lagartas recém-nascidas nas suas cou-
ves, pode optar por colocar folhas de tomateiro sobre as mesmas. As borboletas evitam 
tocar nas folhas de tomate e como estas têm um cheiro intenso também lhes confunde os 
sentidos, afastando-as sem as matar.  
 
Hortelã: Pode também plantar ao pé de cada couve um pé de hortelã. As borboletas 
não gostam do cheiro, e afastam-se.  
 
 
Cascas de ovo: Colocar cascas de ovos visíveis na horta. Assim as borboletas evitam 
pôr os seus ovos onde existam outros ovos maiores do que os delas.  

Folhados de bacalhau 
 
Ingredientes: 
400 gr de bacalhau demolhado 
2 cebolas 
2 dentes de alho 
Azeite q.b. 
50 ml de vinho branco 
300 gr de massa folhada 
1 ovo batido para pincelar 
Farinha para polvilhar 
Sal e pimenta q.b.  
 
Comece por cozer e desfiar o bacalhau, tirando pele e espinhas. 
Pique as cebolas e os alhos e leve a refogar num pouco de azei-
te. Quando a cebola estiver translúcida, acrescente o vinho bran-
co e deixe ferver um pouco. Retire do lume e deixe arrefecer. 
Junte o bacalhau e desfaça a mistura. Entretanto, pré-aqueça o 
forno a 180 graus. Estenda a massa folhada sobre uma superfí-
cie polvilhada de farinha. Coloque o preparado de bacalhau por 
cima e enrole. Corte em 4 pedaços iguais e pincele com o ovo 
batido. Leve ao forno durante cerca de 20 a 25 minutos, até alou-
rar. Assim que estiverem prontos, pode servi-los ainda quentes 
ou, se preferir, deixe arrefecer antes. Pode acompanhá-los com 
uma salada verde, a combinação é perfeita!  
 

Farófias no forno  
 
Ingredientes: 
6 claras 
100 g de açúcar 
Uma pitada de sal 
 
Molho: 
5 dl de leite 
6 gemas 
Casca de 1/2 meio limão 
5 colheres de sopa de açúcar 
1 colher de sopa de manteiga 
1 colher de chá de amido de milho 
Canela em pó para polvilhar  
 
Bater as claras em castelo bem firme com uma pitada de sal. De 
seguida, adicionar a pouco e pouco 100 g açúcar até obter um 
merengue.  Untar um recipiente com manteiga. Dispor o meren-
gue em colheradas. Levar ao forno pré-aquecido a 180ºC durante 
10 minutos. Para o molho, dissolver as gemas e o amido de milho 
no leite. Juntar os restantes ingredientes e levar ao lume a en-
grossar. Servir as farófias com o molho. Polvilhar com canela em 
pó.  
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Um homem telefona a um dos seus amigos! Do 
outro lado, responde uma voz sumida: 
-Está? 
-Bom dia^diz o homem^, passa-me ao teu pai! 
-O papá está ocupado^responde o rapazito! 
-Então, a tua mãe? 
-A mamã está ocupada^ 
-Não há mais ninguém em casa? 
-Há^a polícia^ 
-O quê?^então chama-me um guarda! 
-Estão todos ocupados^e há também os bombei-
ros^ 
-Os bombeiros?^pronto, chama um bombeiro^ 
-Estão ocupados! 
-Mas que se passa?. O teu pai está ocupado, a tua 
mãe está ocupada, a polícia e os bombeiros estão 
ocupados^o que andam eles a fazer? 
Diz o garoto, muito baixinho: 
-Andam à minha procura^ 

 

 

Enigmas 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 B R T S E G U I K O L P 

F U A D A O S N O C S A 

R O P E V B I L P Â S G 

Y T O P B N N C X N A T 

L U Z E S M O V E T S O 

C E R M E N I N O I O I 

R A T B V A T P E C U P 

A D F R O T I U D O I É 

I C V O B A N F U S L S 

R I P R T L C N Ç É H E 

A V É S O J B É Â I O R 

M C Â N T I C A S J L P 

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

- Dezembro 
- Consoada 
- Sino 
- Luzes 
- Menino 
- Natal 
- Presépio  
- Maria  
- José  
- Cânticos  

 

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: com-
pletar todas as 81 células 
usando números de 1 a 9, 

sem repetir os números nu-
ma mesma linha, coluna ou 
grade (3x3).  

Labirinto 

Provérbios 

- Conceição molhada, festa seca. 
- Em dia de festa e Natal, atesta a barriga, não faz mal.  
- Em dia de Santa Luzia cresce a noite e minga o dia.  
- O ano vai mal, se não há três cheias antes do Natal.       
- Em Dezembro, treme de frio cada membro.                                                  
- Assim como vires o tempo de Santa Luzia ao Natal, assim estará o ano, mês       

a mês até ao final.  

Solução dos 
enigmas 

1.  2.  Mova somente cinco palitos da com-

posição abaixo para obter apenas três 

quadrados.  

1 -  13 quadrados  

 

2 -  
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Toponímia                                                              Rua Brites d’Almeida  

 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
 

 

 
“Em sessão de 19 de julho de 1897 decidiu a Câmara Municipal atribuir à rua que segue do Largo Manuel da 
Mana em Direcção à Horta de Sebastião Martins Peres Gomes, pertencente ao Bairro de S. Francisco, o no-
me de Brites de Almeida. Segundo Ataíde de Oliveira trata-se de uma homenagem que a autarquia prestou à 
morgada de Querença, benemérita que viveu no século XVI e não à padeira de Aljubarrota, não apresentando 
o autor contudo certeza de tal afirmação. Refere o seguinte: 
(*) por ocasião do grande dilúvio sucedido em Loulé, e que matou muita gente e arruinou de todo o velho 

Convento de Santo António dos Capuchos, na estrada para a Ermida da Senhora da Piedade, a primeira pes-

soa que apareceu em auxilio dos desgraçados, foi a morgada de Querença, que então se chamava D. Brites 

de Almeida. Reivindiquemos, pois, para esta senhora a honra que a vereação transacta da câmara tributou à rua 

Brites de Almeida, que a mesma câmara talvez supôs fosse a padeira de Aljubarrota. As honras, pois, de ter uma 

rua com o seu nome, merece-as por inteiro a morgada D. Brites de Almeida, que tão generosamente acudiu às 

desgraçadas vítimas da inundação. A padeira de Aljubarrota era natural de Faro e residiu na freguesia de Loulé, 

apenas por algum tempo e como arrendatária de pequeno prédio rústico.  
No entanto, no contexto em que este topónimo foi atribuído, conjuntamente com uma homenagem a outros vultos 
da história e cultura portuguesa, trata-se, com certeza, da mulher que desempenhou papel na Batalha de Aljubar-
rota”.  
 
Quem foi Brites de Almeida?  
 
Popularmente designada por padeira de Aljubarrota (secs. XIV-XV), nasceu em Faro e residiu temporariamente em Loulé. Figura 
lendária, a sua fama espalhou-se pelo país devido ao seu heroísmo na luta contra os espanhóis durante a Batalha de Aljubarrota.  
Aos 26 anos de idade ficou órfã de pai e mãe, tendo arrendado uma fazenda onde residia. Devido à sua capacidade de lidar com 
armas matou um soldado, tendo empreendido uma fuga para Espanha, onde foi presa por mouros. Fugiu do norte de África numa 
barca e aportou na praia da Ericeira, onde disfarçada de homem, se tornou almocreve. Mais tarde deslocou-se para Aljubarrota, on-
de ajudou uma padeira, tendo-se feito dona do forno.  
Segundo a tradição, Brites de Almeida teria capitaneado um grupo de populares que perseguiu os vencidos de Aljubarrota, a 14 de 
Agosto de 1385. Ao regressar a casa encontrou sete foragidos escondidos no forno onde fabricava o pão e, à medida que saíam do 
esconderijo um a um, foi matando os sete castelhanos a golpes de pá.  
 
Bibliografia: Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.41.  

Largo de S. Francisco  


