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Editorial 
 

Os dias continuam frios  
mas as amendoeiras 
em flor proporcionam-
nos uma paisagem 
deslumbrante e um 
cheirinho a Primavera.   
Este é também o mês 
em que a reedição do 
nosso “Mariola” come-
mora o seu sexto ani-
versário. Aproveitamos 
aqui para agradecer a 
todas as pessoas que 
têm colaborado con-
nosco neste projeto  
tornando-o tão especi-
al.  
A todos bem hajam!  

 
A equipa d’ O Mariola 

 
 
 

 
  
 
 

Seis anos se passaram desde que “O Mariola” voltou a ser editado. 
Estão de parabéns todas as pessoas e entidades que têm contribuído para a continuidade des-
te nosso boletim informativo. 
“O Mariola” pretende ser um meio de informação local de e para as pessoas, relatando o que 
se passa na Freguesia e na cidade (festas, projetos, apoios, iniciativas, …) mas também dando 
a conhecer o que de melhor tem a Freguesia: os seus Fregueses. Contamos pois com a contri-
buição das pessoas que o pretendam fazer seja partilhando poesias, anedotas, adivinhas, re-
ceitas de culinária, passatempos, seja dando sugestões, para que possamos continuar sempre 
a inovar e a melhorar a qualidade.  
Da nossa parte continuaremos empenhados em manter “O Mariola” de “boa saúde” e a somar 
anos de existência.  

      Helder Faísca 
                            Presidente da J. F. de S. Sebastião

 
O Grupo de Janeiras de S. Sebastião foi criado em 2011 com o objetivo de promover a cultura 
e etnografia da Freguesia, apesar da sua curta existência conta já com várias atuações no seu 
currículo.  No passado dia 01 de Janeiro atuaram no Centro Social e Cultural Parragilense, no 
dia 02 na Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu. Participaram ainda em três Encon-
tros de Janeiras, no dia 5 no Centro Autárquico de Quarteira, no dia 09 no Cine Teatro Louleta-
no e no dia 16 em Aljezur.  E para terminar no dia 31 de Janeiro estiveram presentes na Festa 
das Chouriças de Querença. Entre estas datas visitaram várias casas da Freguesia onde foram 
muito bem recebidos e bastante elogiados. Aqui ficam as nossas felicitações e votos para que 
continuem no próximo ano! 
 

Grupo de Janeiras de São Sebastião anima Loulé 



O cantinho da Agricultura…. 
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Lua Dia Hora 

Quarto Minguante 1 03h:28m 
Lua Nova 8 14h:39m 
Quarto Crescente 15 07h:46m 
Lua Cheia 22 18h:20m 

 

1 de Fevereiro o sol nasce às 07h:43m e põe
-se às 17h:58m. 
28 de Fevereiro o sol nasce às 07h:11m e põe-se às 
18h:29m. 
Neste mês os dias aumentam: em Lisboa 1h:04m. 
 

Borda D’ Água 2016 

Fases da Lua  

Curiosidades 

Sementeiras de Fevereiro… 
Semear abóbora, cenoura, couves, ervi-
lhas, pimento, feijão, nabiça, pepino, 
tomate e melancia. Semear milho de 
sequeiro, nas terras altas. Transplantar 
as cebolas a colher em Maio-Junho e as 
couves semeadas em Dezembro a colher em Junho-Julho 
(repolhos). Colher os espinafres, couve-flor e brócolos; 
plantar batata (a colher em Junho). Face à geada, a rega 
melhora a resistência das plantas.  
Na Horta  semear  alho-francês, beterraba, cebola, coentro, 
espargos, espinafre, fava, feijão, rabanete, repolho, salsa, 
segurelha e tomate.  
Árvores: Podar no minguante menos damasqueiros e 
pessegueiros. Iniciar a enxertia. Limpar a vinha. Pelo fim 
do mês fazer enxertias nas vinhas. No Crescente plantar 
árvores. Tratamento das macieiras, pereiras e pesseguei-
ros. Iniciar a enxertia.  
Jardim - Semear as flores anuais como ervilha-de-cheiro, 
gipsófilas, girassóis, anémonas, manjericos, cíclames, có-
lios, sécias, glicínias, etc. Colher amores-perfeitos, violetas, 
etc.  

In: Borda D’Água 2016 

Informações 

Regime Pagamento Único (PU)  

Informa-se, que no âmbito do Regime de Pagamento Único 
(PU) 2016 a Federação de Caçadores 
do Algarve irá disponibilizar um técnico 
para a elaboração de candidaturas ao 
PU, na sede da Junta de Freguesia de 
São Sebastião, às terças-feiras, a par-
tir de 15 de Fevereiro. As marcações 
poderão ser efetuadas presencialmente 
na Junta de Freguesia ou ligando para 
o 289410100.  

Quais as datas de IRS que deve estar atento em 
2016? 
 
15 de Fevereiro 
 
Tem até 15 de fevereiro para consultar, registar e confirmar 
faturas. Para fazê-lo deve aceder ao E-fatura, colocar o 
número de contribuinte e senha de acesso, e aceder à sua 
página onde deverá verificar se as suas faturas foram devi-
damente comunicadas pelos agentes económicos e, caso 
detete alguma omissão, registar as faturas em falta. Verifi-
que também se tem faturas incompletas na secção 
“Complementar Informação Faturas” ou se as faturas estão 
inseridas no setor adequado. Se necessário, recoloque-as 
na devida secção. Estes procedimentos devem ser efetua-
dos, por cada titular de despesas do agregado familiar, in-
cluindo os dependentes. 

1 a 15 de março 
Entre 1 e 15 de março, poderá reclamar das despesas apu-
radas pela Autoridade Tributária (AT) no Portal das Finan-
ças. Deve verificar, por cada titular, as despesas que serão 
tidas em consideração para efeitos de dedução à coleta, 
analisar todas os setores de despesas dedutíveis 
(despesas gerais familiares, despesas de saúde, despesas 
de formação e educação, encargos com imóveis para habi-
tação permanente, IVA pela exigência de fatura e encargos 
com lares) e, caso detete alguma irregularidade nas despe-
sas ou no cálculo, deve reclamar. Esta declaração deve ser 
feita antes da liquidação do IRS, no entanto, continua a 
estar obrigado a obedecer aos prazos de entrega da decla-
ração de IRS e do seu pagamento. 
 
15 de março a 15 de abril 
Entre 15 de março e 15 de abril, todos os portugueses que 
tiveram rendimentos de trabalho dependente, ou que rece-
beram pensões, devem entregar a declaração de IRS, inde-
pendentemente da forma que utilizam para fazê-lo. 

16 de abril a 16 de maio 

Os portugueses que aufiram rendimentos de trabalho inde-
pendente, que tenham praticado um ato isolado, que te-
nham rendimentos prediais ou outros, têm de entregar a 
respetiva declaração de IRS entre os dias 16 de abril e 16 
de maio. 

Até 31 de julho 
Se tem imposto a receber do ano anterior, a liquidação de-
ve ser efetuada até 31 de julho, diz o artigo 77º do Código 
do IRS. A liquidação do IRS compete à Autoridade Tributá-
ria e Aduaneira. 

31 de agosto 

Se, pelo contrário, tiver de pagar imposto, deverá regulari-
zar a situação até 31 de agosto, se tiver entregado a decla-
ração de IRS dentro dos prazos estipulados por Lei. No 
entanto, se não tiver apresentado declaração no período 
legal, terá até 30 de dezembro para pagar o imposto, apura-
do pela AT. 

  



 
 

 

 
 
 
 
 

pArt que poderá seleccionar e 
importar para o seu boletim. 
Existem ainda várias ferramen-
tas que poderá utilizar para 
desenhar formas e símbolos. 

Após ter seleccionado uma 
imagem, coloque-a perto do 
artigo. Certifique-se de que 
coloca a legenda perto da 
imagem. 

Este bloco pode conter entre 
75 e 125 palavras. 

A selecção de imagens ou 
gráficos é uma parte impor-
tante da adição de conteúdo 
ao boletim. 

Pense no seu artigo e pergun-
te a si próprio se a imagem 
suporta ou melhora a mensa-
gem que está a tentar transmi-
tir. Evite seleccionar imagens 
que pareçam estar fora do 
contexto. 

O Microsoft Publisher inclui 
milhares de imagens de Cli-

Sementeiras de Janeiro… 

No Campo – é recomendável a poda no quarto minguante, 
mas nas figueiras, laranjeiras e macieiras os grandes cor-

tes são prejudiciais.  

Na Horta – semear favas, ervilhas, alfaces, cenouras, cou-
ves, ervilha, alho, cebola, feijão, nabiça e tomate. Em estu-

fa semear pepino, meloa e pimento.  

No Jardim – Semear begónias, ervilha-de-cheiro, gipsófi-
las, girassóis, lírios, zínias, goivos, miosótis, camélias. Co-

lher violetas, amores-perfeitos, camélias, jacintos, tulipas.  
In: “Borda D’Água 

 

Animais - Vacinar o gado bovino, ovino, caprino e os por-

cos contra as doenças rubras. 
http://www.prof2000.pt/users/avcultur/luisjordao/almanaque/numero01/page43.htm 

 
 
 
 

 
 

—————- 

 

 

Bailes  

Informações… 
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Cantinho da culinária... 

Horário da Bibliomóvel 

Monte Seco 
06 - Rita Melo - Baile de Carnaval 

09 - Rosa Maria e António Gonçalves  - 
Baile de Carnaval 

Parragil 

07 - Noémia Duarte - Baile de Carnaval 

08 - Luís Godinho - Concurso de máscaras 

27 - Tozé Pratas - Baile da Pinha 

Vale Judeu  

06 - Eliseu Brás - Baile de Carnaval 

09 - Paulo Coelho - Baile de Carnaval  

08 - DJ - Baile de Carnaval 

“Ao Fevereiro 
e ao rapaz, 
perdoa tudo 
quanto faz”. 
_________ 

 
“Tantos dias 

de geada terá 
Maio, quantos 
de nevoeiro 

teve  
Fevereiro”. 
________ 

 
“Quer  no 

começo, quer 
no fundo, em 

Fevereiro 
vem o  

Entrudo”. 
________ 

 
“Se o Inverno 
não faz o seu 

dever em 
Janeiro, faz 

em Fevereiro. 

Coq au vin  
Frango com vinho tinto 

 
50 ml de Azeite 
2 fatias de Bacon  
2 colheres (sopa) de Farinha 
1 Frango cortado em pedaços  
3 Dentes de Alho 
300 g Cenouras 
1 Mão-cheia de Ervas aromáticas frescas (tomilho, louro, 
salsa)  
2 copos de vinho tinto de boa qualidade  
300 g de Cogumelos parisienses  

 
Num saco de plástico limpo, misture o sal e a pimenta com 
o alho picado, ervas aromáticas picadas e farinha. Passe 
os pedaços de frango por esta mistura, até que fiquem 
bem envolvidos. Aqueça metade do azeite e junte o bacon. 
Adicione os pedaços de frango e deixe alourar. Junte o 
vinho a pouco e pouco e deixe cozinhar. Quando levantar 
fervura, reduza o lume, tape e deixe a guisar mais algum 
tempo, até a carne estar tenra. Coza as cenouras lavadas 
e cortadas em pedaços em água salgada e depois salteie 
no azeite que sobrou. Adicione os cogumelos e junte tudo 
ao frango. Está pronto a servir.  

Bolo de maçã e caramelo 
 

450g de açúcar 
6 maçãs  
150g de manteiga 
4 ovos 
1 laranja (sumo e raspa) 
200g de farinha de trigo 
1 colher (chá) de fermento  
 
Leve ao lume uma frigideira com 300g do açúcar até ficar 
em caramelo claro. Deite numa forma, rode de modo a que 
fique bem coberta com caramelo e deixe arrefecer. (Dica: 
pode usar caramelo de compra). Ligue o forno a 180ºC. 
Descasque as maçãs corte-as ao meio, retire-lhes as pevi-
des e corte-as em meias-luas finas. Espalhe-as dentro da 
forma de modo a que fiquem bem acamadas. 
Numa tigela, bata a manteiga com o restante açúcar (150g) 
até ficar um creme e junte os ovos, um a um e batendo 
sempre. Adicione a raspa e o sumo de laranja. Peneire a 
farinha e o fermento para a massa anterior e envolva tudo 
até obter uma massa homogénea. Verta na forma sobre a 
maçã e leve ao forno durante 50 minutos. Ao fim desse 
tempo, retire, desenforme, deixe arrefecer e sirva.  

Bailes Sénior 
06 de fevereiro - Baile do Chapéu  
20 de fevereiro 
No Salão de Festas das 15:00h às 18:30h  
Entrada Livre 
Organizado pela Câmara Municipal de Loulé 

Locais Datas e horários 

Escola Parragil 
 
Parragil 

02 e 16 (terça-feira) 10:00h - 11:45h 
 
02 e 16 (terça-feira) 14:30h -16:30h 

23 de Fevereiro 
08:30h - Parragil 

9:30h - Boa Hora 

10:30h - Monte Seco 

11:30h  - Soalheira 

12:30h - Vale Telheiro 

24 de Fevereiro 
08:30h - Pr. Manuel Arriaga 

Largo Manuel da Mana 

9:30h - Estação de Loulé 
(Junto ao Café da CP) 

10:30h - Várzea da mão 

11:30h  - Vale Judeu 

Unidade Móvel de Saúde 

 
Dia de S. Valentim   
14 de Fevereiro  

Dia dos Namorados 



Rua José António Madeira 
8100 - 670 Loulé 

Tel.: 289  410100 
Fax: 289 412966 
Correio eletrónico: 
geral@saosebastiao.pt 

Cantinho do Lazer... 
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Ficha Técnica 

 
Edição e Coordenação: 
Junta de Freguesia de São 
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Colaboradores: Socieda-
de Recreativa e Cultural 
de Vale Judeu, Centro 
Social e Cultural Parragi-
lense, Clube Cultural e 
Recreativo  do Monte Se-
co, D. Maria da Silva. 
Sede: Sede da Junta de 
Freguesia de São Sebasti-
ão.  
Reprodução e Expedi-
ção: Junta de Freguesia 
de São Sebastião 
Tiragem: 300 exemplares 
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Adivinhas  Anedotas 

Labirintos 

Sopas de letras 

Soluções das adivinhas:  
 
- Ovo 
- Avelã 
- Meio 

Um professor estava a almoçar na cantina da escola, quando o João-
zinho sentou-se à sua frente. O professor disse-lhe: 
- Um pássaro e um porco, nunca comem juntos! 
- Está bem, então eu saio daqui a voar. Respondeu o Joãozinho.  
O professor ficou verde de raiva, e decidiu dar-lhe um zero na prova 
da semana seguinte, mas o Joãozinho respondeu com exatidão a 
todas as perguntas. Então o professor resolveu colocar-lhe o seguinte 
problema: 
- Tu vais na rua e encontras 2 sacos: um contem muito dinheiro, e o 
outro inteligência. Qual é que escolhes? 
- Escolho o que está cheio de dinheiro. 
- Pois eu no teu lugar teria escolhido a inteligência! 
- As pessoas escolhem sempre aquilo que não têm. Respondeu o 
Joãozinho. 
O professor, escondendo a raiva, escreveu na cópia “IMBECIL” . 
O Joãozinho levou a cópia e foi-se sentar, mas voltou depois. 
- Professor, o senhor “assinou” mas esqueceu-se de me marcar a 
nota! 

Encontre na grelha, escritas em todos os sentidos, as palavras da seguinte lista:  

Uma caixinha pe-
quenina, e que pode 
rebolar, todos a sa-
bem abrir, ninguém 
a sabe fechar. O 
que sou?  

__________ 
 

Ave sou, mas não 
voo, tenho lã e não 
sou carneiro, nestas 
palavras já disse o 
meu nome inteiro. O 
que sou? 

__________ 
 

O que é que nunca 
está no princípio, 
nem nunca está no 
fim? 
 
Adivinhas cedidas pela D. 
Maria da Silva.  

W A R T J I A O F O L I A O 
E F T U O M T E O K Ç L Q C 
R C A R N A V A L B B O F H 
A E G H P S E P I V R P X G 
S A Z N I C U Ç A C I S U M 
L Ç G W H A P Y D A N E A E 
S A L E G R I A Y I C Q M U 
H E R Q K A H U L F A T O S 
I W O F Ç O K R Ç K D E N A 
S U A I O D U R T N E F B M 
Y O T A H O L X A G I A G B 
E I S E Y H P R R J R J R A 
J S E R P E N T I N A S E O 
Y G F K A G O C O P S O P I 

- Folião 
- Carnaval 
- Folia 
- Máscara 
- Música 
- Alegria 
- Fatos 
- Brincadeiras  
- Serpentinas 
- Entrudo 
- Cinzas 
- Festa 
- Samba 


