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Destaque 

Associação Movimento é Vida 

- Projeto Séniores em Movimento 

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

Caros Amigos, 
Mais um ano findou e um novo começa. Ao longo do ano de 
2016 mantivemos e reforçámos o nosso trabalho em parceria 
com as associações e coletividades, a comunidade escolar, as 
instituições locais e os cidadãos em geral.  
Foi também o ano em que a Junta de Freguesia colocou à 
disposição da população o seu sítio na Internet 
(www.saosebastiao.pt) e o Facebook da Freguesia chegando 
assim aos quatro cantos do mundo. Foi também o ano em que 
modernizamos o nosso boletim informativo, dando-lhe um no-
vo visual e novos conteúdos.  
Destacamos ainda os inúmeros trabalhos de melhoramento da 
rede viária rural, seja a nível da limpeza e reparação como a 
nível da pavimentação de caminhos. Foi também o ano em que foram colocadas as placas 
de toponímia nos Lugares do Monte Seco, Parragil, Picota e Soalheira.  
A prioridade deste Executivo continua, no entanto, a ser as pessoas e a manutenção dos 
serviços que são determinantes para o seu bem-estar. Manteremos, pois a contínua gestão 
rigorosa e responsável, procurando o desenvolvimento da nossa Freguesia na promoção de 
mais e melhores condições para se viver. A Junta de Freguesia tem estado atenta aos pro-
blemas e às dificuldades das pessoas, ajudando naquilo que lhe é possível e a lei lhe permi-
te. Verdadeiramente, temos de querer para os outros aquilo que queremos para nós, embora 
com a triste certeza de que há situações na vida em que nos sentimos impotentes para acu-
dir a todos. A nossa luta, enquanto Executivo, é encarar de frente os problemas que afetam a 
nossa Freguesia, em particular os cidadãos mais carenciados, atingidos pelo flagelo do de-
semprego, exaustão social, moral e financeira. 
O início de um Novo Ano é a altura ideal para fazermos votos, onde impere a saúde, empre-
go, maior igualdade social, ponderação, justiça e tolerância. E que, durante todo o novo ano, 
este espírito esteja presente em todos os lares desta nossa Freguesia. 
Aos nossos emigrantes estendo, também, os mesmos desejos, uma palavra de estima e de 
amizade, e um abraço muito sentido que a distância não enfraquece. 
Em meu nome pessoal e do Executivo da Junta de Freguesia de S. Sebastião desejo a todos 
Vós, Fregueses, Emigrantes e seus familiares um Ano Novo mais justo e fraterno, com saúde 
e paz, na esperança de um futuro melhor para todos.  

 
Helder Faísca Guerreiro 

Presidente da Junta de Freguesia 

O Programa  "Séniores em Movimen-
to" promovido pela “Associação Movimento é 
Vida”, teve o seu início em 2002 e pretende 
possibilitar aos indivíduos, com idades acima 
dos 55 anos, a participação em aulas de exer-
cício físico,  bem como em atividades de lazer 
que fomentam o bem estar físico, psicológico  
e social.                              

Saiba mais na página 4 
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Notícias 

No passado dia 13 de Dezembro recebemos na sede da 
Junta  de Freguesia, o Grupo de Canto Coral da Universida-
de Sénior de Loulé que nos veio desejar as Boas Festas e 
animar a nossa tarde com os seus cânticos de Natal. Após a 
sua atuação seguiu-se um pequeno momento de convívio 
onde foi servido um lanche.  
Aproveitamos para deixar aqui, mais uma vez, os nossos 
agradecimentos e um bem haja por esta nobre iniciativa.    

Conselhos / Informações Úteis 

Atuação do Grupo de Canto Coral da Universi-
dade Sénior de Loulé  

Oferta de brinquedos aos alunos da Freguesia 

À semelhança de anos anteriores a Junta de Freguesia de 
São Sebastião ofereceu brinquedos aos cerca de 770 alunos 
das Escolas Básicas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância situa-
dos na Freguesia.  
Os brinquedos foram entregues nas festas de natal das res-
petivas escolas.  
 

 

CONTATOS  DE EMERGÊNCIAS  

Numero Europeu de Emergência – 112 

Intoxicação – INEM – 808 250 143 

Saúde 24 – 808 242 424 

Centro de Informação Antivenenos  (CIAV) - 808 250 143 

Linha de emergência Social – 144 

Número de Alerta de Incêndio – 117 

Eletricidade de Portugal – 800 506 506 

GNR Loulé - 289 410 490  

Bombeiros Municipais - 289 400 560  
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Informações úteis  

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ 



O Mariola  Página 4 
Edição n.º 84 
Janeiro 2017 

Destaque                    Associação “Movimento é Vida” - Projeto Séniores em Movimento 

Criada em 2002, a Associação Movimento é Vida é uma associ-

ação apolítica sem fins lucrativos e de solidariedade social, re-

gistada no Segundo Cartório Notarial de Loulé.  
Tem por objeto, a satisfação de interesses relacionados com o 

bem-estar dos associados, contribuindo para uma melhor ocupa-

ção dos tempos livres, através da prática de atividades educati-

vas, culturais, recreativas, desportivas e sociais, apoiando a 

terceira idade.  
 
O Programa  "Séniores em Movimento" teve o seu início em 

2002 e pretende possibilitar aos indivíduos, com idades acima 

dos 55 anos, a participação em aulas de exercício físico, contri-

buindo assim para melhorar a qualidade de vida, desenvolver a 

força, resistência, flexibilidade, coordenação e aprendizagem, 

proporcionar bem-estar físico, psicológico e social, desenvolver 

a autonomia funcional, melhorar a autoestima, reduzir o stress e 

a ansiedade e contribuir para a melhoria da saúde. 
 
O Programa "Seniores em Movimento" proporciona ainda agra-

dáveis momentos de lazer e cria um espaço cultural para as 

pessoas idosas, com o intuito de mantê-las unidas, lutando pe-

los seus próprios objetivos e ideias, além de lhes oferecer opor-

tunidades para desenvolver potencialidades, criatividades e no-

vas responsabilidades. 
 

Assim, a dança, os jogos lúdicos, a ginástica funcional, os exer-

cícios de fortalecimento muscular, alongamentos, os jogos tradi-

cionais, a marcha, os passeios pedestres e os exercícios de 

respiração são algumas das atividades que são desenvolvidas 

no âmbito deste Programa. Estas atividades pretendem produzir 

um ambiente constante de tranquilidade pela atmosfera repleta 

de afetividade, ainda fortalecida pela música ambiente, serena e 

repousante. 
 
O Programa desenvolve ainda outras ações direcionadas para a 

terceira idade, como a organização de bailes, concursos, passei-

os, visitas culturais, entre outras atividades recreativas e cultu-

rais, decorrerão ainda ações de formação para os idosos, indi-

cando os benefícios do exercício na saúde e na qualidade de 

vida. 
 
Este programa é apoiado pelas Juntas de Freguesia do Conce-

lho de Loulé (nomeadamente pela Junta de Freguesia de São 

Sebastião), pela Câmara Municipal de Loulé e por Sociedades e 

outros Clubes Recreativos (nomeadamente em Vale Judeu e no 

Parragil). 
 
Se estiver interessado(a) em participar pode dirigir-se a uma das 

aulas:  
 

Horários e locais das aulas 

 

Loulé Ginásio “Os Espanhóis” 
Quartas e Sextas-feiras   às 15h  

Parragil Centro Social e Cultural Parragilense  
Terças e Quintas-feiras às 9h 

Vale Judeu Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 
Terças e Quintas-feiras às 10h30m 
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Bailes e Festas 

 

Eventos e Exposições  

 

Os eventos aqui destacados são aque-
les que se realizarão na área da nossa 
Freguesia. Para saber mais pode con-

tactar a Câmara Municipal de Loulé, 
através dos seguintes contatos:  
 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 
 
Workshop: Broas de amêndoa e mel 
(por marcação) - Lugar da Renda 

Mais informações: Célia Arraiolos 

(938364523) : nadespor�va@hotmail.com  

 

Workshop de Olaria: 14 de Janeiro - Loja Só 
Algarve - Largo Afonso III, 29 e 20 - Loulé - 10h30 - 
12h30  Esclarecimentos: soalgarve@sapo.pt ou 

+351 965 066 807  

NOITE DE FADO 
 

Dia 28 de Janeiro a partir das 20 horas  
na  Taberna dos Frades  

 

Informações Úteis  

 Atuações do Grupo de Janeiras de São Sebastião 
1 - Centro Social e Cultural Parragilense  
5 - Atuação para o Presidente da C.M.L. às 19 h 
5 - Encontro de Janeiras na Junta de Freguesia de 
Quarteira  
6 - Atuação na Escola EB2,3 Eng.º Duarte Pacheco  
7 - Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 
8 - Encontro de Janeiras no Cine Teatro Louletano 
14 - Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

 
O grupo também atuará porta-a-porta em diversos lugares da Freguesia, em datas 

a divulgar.  

Locais Datas e horários 

 
Escola do  
Parragil 

 03, 17, 31  (terça-feira)  
10h - 11h30 

 
Parragil 

 03, 17, 31 (terça-feira)  
11h45 -12h30 

Data  Músico  Atividade Local  

01 Eliseu Brás Baile de Ano Novo Centro Social e Cultural Parragilense 

07 Eurico Martins Baile  das Janeiras Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu  

14  Ricardo Alves Baile do Vinho  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco 

28 Rita Melo  Baile do Bolo-rei Centro Social e Cultural Parragilense 

Bibliomóvel 

PRESÉPIO TRADICIONAL  

Pólo Museológico Cozinha Tradicional, 

Alcaidaria do Castelo - Até 6 de Janeiro  

Exposição no Museu Municipal de 

Loulé 

“Desculpe, como me chamo?” 

Sala Polivalente do Museu Municipal de 

Loulé a partir do dia 04 de Janeiro . 
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Gastronomia 

Lavoura das terras e preparação das culturas de Inverno, como a da batata, iniciando-
se onde for possível, a plantação precoce.  A poda no Minguante é recomendável, mas 

nas figueiras, laranjeiras e macieiras os grandes cortes são prejudiciais. Enxertos no 

Crescente. Semear fava, ervilha, alface e rabanete. Semear cenoura, couves, ervilha, 

feijão, nabiça e tomate. Em estufa plantar pepino, meloa e pimento. Semear canteiros 

de cenoura, alho, cebola, alface, ervilha, alho-francês e salsa. Na horta semear (bem 

abrigado das geadas) alface romana, couve repolho e rabanete. Colher couves, espina-

fre, etc.  Mergulhar vide, podar e meter bacelo. Em tempo calmo, frio, seco, e sem nu-

vens deve-se fazer a trasfega do vinho. No jardim semear begónias, ervilhas-de-cheiro, 

gipsófilas, girassóis, lírios, paciências, flor de lis, sécias, zínias, goivos, miosótis, etc. 

Colher violetas, amores-perfeitos, camélias, jacintos, tulipas, etc. Animais: vacinar o 

gado bovino, cavalar, ovino, caprino e os suínos contra as doenças rubras.  

 

In “ Borda D’Água” 2017 

Lua Dia Hora 

Quarto Crescente 5 19:47h 

Lua Cheia 12 11:34h 

Quarto Minguante 19 22:13h 

Lua Nova 28 00:07h 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce às 07h:55 e 
põe-se às 17h26m.         
No dia 31 o sol nasce às 
07h43m e põe-se às 17h58m.  
 
Neste mês os dias aumentam 
cerca de 44 minutos 
 
 

 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Chorume de urtigas (parte II) 
 

Utilização: 

Como inseticida - Para os pulgões (piolho), deixar macerar apenas 12 

horas e aplicar puro sobre as plantas atacadas. 

Como estimulante foliar - Diluído a 10% - 1L de chorume para 10L de 

água. 

Como estimulante do solo e raízes - Diluído a 20% - 2L de chorume 

para 10L de água. 

Para favorecer a germinação das sementes – Mergulhe as semente por 30 minutos no máximo 

se for em extrato puro ou por 12 horas se for em extrato diluído a 20%. 

Oídio do tomateiro -Para evitar o ataque pode utilizar preventivamente chorume de urtigas.  

Bolo mágico de baunilha e limão  
Ingredientes:  
8 gemas 
8 claras, em castelo 
1 litro de leite morno 
250g de manteiga derretida e fria 
250g de açúcar 
225g de farinha 
raspa de um limão 
1 vagem de baunilha, raspada 
 
Preparação: Untar com manteiga uma forma alta retangular (30x20) e polvilhá-la com farinha. Ligar o forno a 180ºC. Bater as claras 

em castelo com o sal. Bater as gemas com o açúcar e as sementes de baunilha até obter um creme esbranquiçado e fofo. Adicionar 

a manteiga, o leite e por fim a farinha peneirada e as raspas de limão. Misturar bem e depois envolver as claras delicadamente e  em 

movimentos suaves. Colocar no forno 10 minutos a 180ºC e depois mais 50 minutos a 160ºC. Fazer teste do palito, se este sair lim-

po, está cozido. Deixar arrefecer completamente antes de cortar em porções. 
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O gerente chama o empregado recém-admitido à sua sala para lhe dar as 

primeiras instruções: 
- Qual é o seu nome? 
- José - responde o empregado. 
- Olhe - explica o gerente - eu não sei onde você trabalhou antes, mas aqui 

nós não tratamos as pessoas pelo seu primeiro nome. É muito familiar e pode 

levar à perda de autoridade. Eu só chamo os meus empregados pelo sobre-

nome: Ribeiro, Matos, Souza, etc. E os funcionários tratam-me a mim por Sr. 

Mendonça.  Bem, agora quero saber, qual é o seu nome? 
O empregado responde: 
- O meu nome completo é José Amorzinho. 
- Tá certo, José. Pode ir agoraW 

______________________________________________ 
O marido: 
- Afinal, ainda não limpaste as minhas calças como te pedi! 
A mulher: 
- Ora essa! Porque é que dizes isso?! 
O marido: 
- Porque, num dos bolsos, ainda lá está uma nota de dez eurosW 

1. Era branca de candura, 
depois mudei de cor, 
tornei-me cinzento-escura, 
desfiz-me em pranto e dor.  

 
2. Qual é coisa, qual é ela, 

que não tem pés, nem corpo, nem bico, 
mas pode ter um filhico, 
com pés, corpo e bico?  

 

Adivinhas 

Lazer 

Anedota 

Sopa de letras 

 
D R A J H M R T U I L O 

O A D A E G A R D S U H 

T U S N U I P A T I N S 

N E V E N E V N H Y L I 

E A Z I N V E R N O P U 

V C V R N U I E F C O Q 

Y U I O J O S B D E A S 

G U I P R E W I Q N N E 

E E R Y A V U H C O Ç A 

L D R U I O D E S B A X 

O L H A O G E T O G E B 

G E L U Y N E V A F H A 

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

sentidos. 

Janeiro 
Inverno 
Geada 
Chuva 
Vento 
Neve 
Hibernar 
Esquis 
Patins 

Boneco 
Gelo  
 
 
 
 

Solução das adivinhas: 1 - Nuvem ;  2 - Ovo 

 

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 

• “Sol de Inverno, tarde sai e cedo vai” 
 
• “Inverno chuvoso, Verão abundoso” 
 
• “Janeiro fora, cresce uma hora” 
 
• “ Pintainho de Janeiro, vai com a mãe ao polei-

ro”  
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Lugares / monumentos                                     Solar da Música Nova 

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
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 O solar da Música Nova é um Imóvel cuja identidade do constru-
tor é desconhecida. No entanto, as datas de 1806 e 1812 que 
figuram na verga de nível situada sobre o vão da escada central 
de acesso ao interior do solar, sugerem-nos o período inicial de 
construção. Estas são complementadas com a de 1829, gravada 
no fecho do arco situado no cimo do 1.º lanço de escadas, que 
possivelmente se refere ao ano da conclusão do edifício. 
 
Segundo Ataíde Oliveira, o edifício foi habitado pelo Coronel 
Simão de Azevedo Silva Lobo e, nos meados do século XIX, 
constituiu um famoso centro de reunião das pessoas mais impor-
tantes da vila e da província, tendo adquirido celebridade através 
dos grandes bailes realizados nas suas salas. 
 
Posteriormente, o solar foi utilizado como sede da Banda Filar-
mónica “Artistas de Minerva”, também designada “Música Nova”. 
 
Originalmente, o edifício é uma casa burguesa de dois pisos que 
apresenta uma fachada de conceção de raiz erudita. Esta de-
senvolvia-se simetricamente a partir de um eixo central formado 
por um vão de sacada e um vão de porta nobres que se salien-
tam pelo maior trabalho das suas guarnições de pedra com en-
rolamentos. 
 
A porta principal é ladeada por dois óculos de abertura oval mol-
durada. As sacadas e os óculos apresentam um trabalho de 
ferro forjado característico da 1.ª metade do século XIX. 
De salientar ainda como pormenor notável uma chaminé articu-
lada ao volume lateral posterior. 
 
Em 2008 o edifício foi adquirido pela Câmara Municipal de Loulé, 
e posteriormente aprovado um projeto do Arquiteto Vítor Mestre 
para a recuperação do imóvel e as obras iniciaram-se no  Verão 
de 2016.  

Para além da valorização do património histórico da cidade, o 
objetivo estratégico inerente a esta recuperação é o de melhorar 
e reforçar as infraestruturas de apoio ao ensino da música, po-
tenciando uma maior atratividade junto da comunidade, median-
te a qualificação das condições de acolhimento e proporcionan-
do condições de estudo e bem-estar, procurando assim desen-
volver dinâmicas que tornem a cidade num polo musical de refe-
rência para o Algarve. 
 
Com esta intervenção, a ideia é criar um equipamento direciona-
do para o ensino da música que integre o Conservatório de Mú-
sica de Loulé, a sede da Banda Filarmónica Artistas de Minerva 
e um auditório municipal. 
 
Sendo que serão instaladas neste edifício três entidades distin-
tas, mas complementares, ficou determinou no projeto de remo-
delação que, apesar de poderem comunicar de forma controla-
da, disporão de entradas distintas. A sul (rua Ancha), e ocupan-
do o piso térreo e o primeiro piso, ficará o Conservatório de Mú-
sica. No 2.º piso, enquanto ampliação, com a entrada pela rua 
do Serradinho, ao nível do 1.º piso, será implantada a sede dos 
Artistas de Minerva. O auditório municipal, por seu lado, ficará 
integrado a poente, enquanto ampliação do piso térreo do solar, 
beneficiando ainda de um pequeno arranjo exterior que, em pau-
sa das sessões culturais previstas, poderá acolher os espetado-
res, visitantes e artistas. 
 
 
 
 
 
 


