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Destaque 

Grupo de Cantares de Janeiras de 

São Sebas�ão  
 

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

O Grupo de Cantares das Janeiras 

de São Sebastião surgiu no seio do 

Rancho Folclórico e Etnográfico de 

São Sebastião em 2002 e desde 

essa data são inúmeras as atua-

ções que já realizou.  
 

 
Saiba mais na página 4 

 

Caros amigos,  

Os primeiros passos de um novo ano que ago-

ra começa e com ele um sem fim de responsa-

bilidades acrescidas, procurando trazer para S. 

Sebastião o bem-estar e a alegria de viver, 

que todos os nossos “Fregueses” bem mere-

cem.  

Como sabem são inúmeras as lacunas que ao longo dos anos se foram cri-

ando e provocando sem dúvida o empobrecimento da nossa cultura, igno-

rando o desporto e socialmente falando, dando pouco ênfase ao relaciona-

mento das nossas populações.  

Tudo faremos para restituir a São Sebastião uma vida próspera e ativa e 

onde todos possam conviver num mútuo respeito pelo próximo e orgulhosos 

da Freguesia onde residem.  

Queremos pois desejar a todos os munícipes e em especial aos 

“Fregueses” de São Sebastião, um 2018 muito Feliz, com muita Saúde e 

pleno de realizações que lhes permita sentirem a Felicidade de residirem 

nesta Terra abençoada pela Mãe Soberana. 

FELIZ 2018. 
 

 Manuel Guerreiro 
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Informações Úteis / Notícias 

Encontram-se a decor-
rer até ao dia 24 de 
janeiro as inscrições  
para as edições de Pás-
coa e de verão do pro-
grama “Férias para To-
dos”, iniciativa da Câ-
mara Municipal de 
Loulé que pretende 
promover a ocupação 
dos tempos livres dos 
alunos do 1º Ciclo (dos 
6 aos 10 anos) durante 
os períodos de interre-
gno escolar. 
Numa iniciativa que 
conta com o envolvi-
mento das associações 
culturais, sociais e des-
portivas, a ideia é levar a cabo campos de férias em regime não 
residencial, com o acompanhamento técnico das crianças e 
jovens, proporcionando novas experiências e hábitos de vida 
saudáveis, incrementando a sociabilização dos alunos, bem 
como o seu desenvolvimento intelectual, emocional e social. 
 
Preço no período de Verão (Julho e Agosto): 
Escalão A – Não paga 
Escalão B – 12,50€* 
Sem Escalão – 25€* 
*O valor indicado é por semana 
As atividades na semana da Pascoa serão gratuitas. 
O período de atividades será das 9h às 17h. 

Férias para todos 2018 (Páscoa e Verão) Avisos da Proteção Civil  

Cabaz PROVE 100% Bio Loulé 

O Cabaz PROVE 100% Bio Loulé 
é um cabaz  fresco e variado de 
fruta e legumes produzidos em 
explorações agrícolas locais. É 
uma iniciativa que localmente é 
dinamizada pela Associação IN 
LOCO.  

A entrega do Cabaz PROVE 100% Bio Loulé após um grande 
interregno estará de volta no dia 11 de janeiro.  

Para mais informações contacte as produtoras Luísa Coelho 

(962 011 058) e Filipa Coelho (915 053 706) ou o email: enco-

mendas.loule@prove.com.pt. 

Pode também fazer a sua encomenda diretamente no site do 
PROVE (www.prove.com.pt), acedendo à área Núcleo e clican-
do na região de Faro. 
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Notícias e Avisos  

Excursões  

A Junta de Freguesia de São Sebastião vai organizar durante o 

ano de 2018 um conjunto de excursões destinadas a pessoas 

com mais de 60 anos de idade, recenseadas na Freguesia.  
As excursões terão inicio na primavera e já podemos avançar 

com os seguintes destinos e datas:  

 
Sintra - 21 de abril  

 
 
Rio Guadiana - 16 de junho  

 
 

Fátima - 15 e 16 de setembro  

Chás dançantes  

No ano de 2018 estão de regresso os “Chás dançantes”, desta 

vez organizados pela Junta de Freguesia de S. Sebastião.  
Estas matinés serão realizadas uma vez por mês (ao domingo 

entre as 15 e as 18 horas) e de forma alternada entre a Socie-

dade Recreativa e Cultural de Vale Judeu e o Centro Social e 

Cultural Parragilense. 
Terão início no dia 28 de janeiro em Vale Judeu com os músi-

cos Ana e Edgar .  
Para ficar a conhecer as datas dos chás dançantes até ao final 

do ano pode consultar o cartaz na página n.º 8 desta edição d’ 

“O Mariola”.  

Obras/intervenções da Junta 

A Junta de Freguesia de São Sebastião, desenvolveu nos últi-
mos meses um vasto conjunto de obras ao abrigo do Contrato 
Programa estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé. Fo-
ram realizadas obras de reparação de alguns caminhos da Fre-
guesia, bem como limpeza de valetas e construção/
reconstrução de valetas e muros.  

Valetas 

• Limpeza de valetas na Estrada da Picota; 

• Limpeza de valetas na Boa Hora (Parragil); 

• Limpeza de valetas na Estação de Loulé;  

• Limpeza de valetas em Vale Judeu;  

• Reconstrução de valeta na Estrada de Vale Judeu 

• Reparação de valetas perto da Igreja de Vale Judeu  

• Construção de valeta no Caminho da Pedra D’Água 

Obras 

• Reconstrução do muro junto à linha férrea em Vale Judeu 

• Reconstrução de valado na Estrada da Picota 

Arranjo de caminhos 

• Arranjo de Caminho no Poço Geraldo; 

• Arranjo do Caminho que liga a Estrada do Parragil aos Matos 

da Picota.  

AVISO IMPORTANTE 

Informamos os munícipes residentes na Freguesia que deve-
rão proceder à limpeza dos terrenos próximos às habitações 
até ao dia 15 de março de 2018.  
Refira-se que, por lei, as limpezas têm de ser feitas numa faixa 
de pelo menos 50 metros em redor das habitações e de 100 
metros à volta das povoações.  
Na próxima edição d‘ ”O Mariola” daremos mais informações 
acerca dos procedimentos a adotar.  
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Destaque                                                         Grupo de cantares das Janeiras de São Sebas�ão                          

1926 

Década de 70 

O Grupo de Cantares das Janeiras de São Sebastião surgiu no 
seio do Rancho Folclórico e Etnográfico de São Sebastião em 
2002 e desde essa data são inúmeras as atuações que já reali-
zou.  
Durante o final do mês de dezembro e até meados de janeiro o 
grupo de cantares das Janeiras de São Sebastião realiza um sem 
número de atuações que passam pelo porta-a-porta bem como 
pela participação em Encontros de Charolas e Janeiras um pouco 
por todo o Concelho, contribuindo para a manutenção de uma 
tradição tão nossa e genuína.  

  A tradição das janeiras  

Associados à quadra natalícia, vamos encontrar as Janeiras e os Reis, que representam peditórios cantados na noite de Natal, de 

Ano Novo e de Reis. Herança provável das próprias strenas romanas, a entoação dos cânticos tem por finalidade receber dádivas 

que se revestem de um carácter alusivo e propiciatório, a remeter-nos, como noutras celebrações, para tempos remotos, em que se 

celebravam deuses e divindades pagãs ou eram pedidas ou oferecidas dádivas no início do ano comum, símbolo de bom augúrio, 

quer para quem as pedia, quer para quem as doava.   
 
Supõe-se que esta tradição está relacionada com cultos pagãos, desenrolando-se no mês do deus romano Jano, de Janua, que 

significa Porta, Entrada. Esta figura da mitologia romana, representada com duas caras, encontra-se fortemente ligada à ideia de 

entrada, mas muito em especial, à noção de transição, de conhecimento do passado e do futuro. 
  
A origem da tradição de cantar as Janeiras não se pode, contudo, dissociar-se da penúria em que as pessoas viviam encontrando 

nesta, e noutras manifestações semelhantes, a forma de obterem uma dádiva, principalmente vinho e alimentos dos senhores abas-

tados, sem que com isso se sentissem humilhadas. 
  
Por isto, cantavam as Janeiras num misto de religiosidade, atendendo à época em que são cantadas, e de ironia e mordacidade 

sempre com um apelo à dádiva de comes e bebes. No decorrer das cantorias eram invocados os nomes do dono e da dona da casa, 

e de alguma outra figura que tivesse preponderância familiar. 
 
Hoje em dia a tradição consiste num grupo de amigos ou vizinhos que se juntam, com ou sem instrumentos, no caso de os haver 

são mais comuns os folclóricos: pandeireta, bombo, flauta, viola, etc. Depois de o grupo feito, e de distribuídas as letras e os instru-

mentos, vão cantar de porta em porta pela vizinhança. Terminada a canção numa casa, espera-se que os donos tragam as janeiras - 
castanhas, nozes, maçãs, chouriço, morcela, etc. por comodidade, é hoje costume dar-se chocolates e dinheiro, embora não seja 

essa a tradição.  
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Informações Úteis / Atividades / Festas e Bailes 

Data  Músicos  Atividade Local  

1 António C. e Noémia Duarte  Baile  Centro Social e Cultural Parragilense 

13  Rita Melo  Festa do Vinho  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

20 Tozé Pratas e Dina Teresa Baile Centro Social e Cultural Parragilense 

27 Luís Godinho Baile do Artesanato  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

28  Ana & Edgar * Chá dançante  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu  

6 Tozé Pratas e Dina Teresa  Baile dos Reis  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu  

13 Filipe Romão Baile Social Sénior Salão de Festas 

27  José Pasadinhas Baile Social Sénior  Salão de Festas 

 

Os eventos aqui destacados são aqueles 
que se realizarão na área da nossa Fregue-
sia. Para saber mais pode contactar a Câ-
mara Municipal de Loulé, através dos se-
guintes contatos:  

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

Workshop: Base de velas com elementos do barro-

cal 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  
 

 

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  
21 de janeiro - Festa das chouriças em Querença 
27 de janeiro - Grupo Desportivo das Barreiras Brancas 
 
O grupo também atuará porta-a-porta em diversos lugares da Fregue-

sia.  

 

Locais Datas e horários 

Escola do  Parragil   02, 16 e 30  (terça-feira)           
10h - 11h30 

Parragil    02,16 e 30 (terça-feira)    
11h45 -12h30 

Bibliomóvel 
 

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

12 de janeiro 

08:30h - Vale Telheiro  

9:30h - Soalheira 

10:30h - Parragil 

11:30h - Boa Hora  

12:30h - Monte Seco 

15 de janeiro 

08:30h - Estação de Loulé 

(Junto ao Café da CP)  

09:30h  - Várzea da Mão  

10:30h - Vale Judeu  

11:30h - Praça Manuel Arriaga 

(Largo Manuel da Mana) 

Unidade Móvel de Saúde  

* Organização da Junta de Freguesia  
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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. Semear fava, ervilha, alface e rabanete.   

No Sul – semear cenoura, couves, ervilha, feijão, nabiça e tomate. 
Em estufa ou cama quente - plantar pepino, melão, pimento. Semear canteiros de 

cenoura, alho, cebola, alface, ervilha, alho-francês e salsa.  

Na Horta – semear (em canteiros ou alforges bem abrigados e defendidos das gea-

das) alface romana, couve repolho, e rabanete.   
 

In http://www.hortasbiologicas.pt/calendario-borda.html 

 
 

Lua Dia 

Lua Cheia 2 

Quarto Minguante 8 

Lua Nova 17 

Quarto Crescente 24 

Lua Cheia 31 

 

02:24 

22:25 

02:17 

22:20 

13:27 

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  

Plantas que ajudam a combater as pragas na horta e jardim (parte II) 
• Alho: A planta atua como um repelente para pragas que costumam atacar os tomates.  

• Hortelã: O cheiro da hortelã repele lepidópteros, como a borboleta-da-couve, formigas e ratos. É uma 
boa opção cultivar a hortelã nas bordas das lavouras.  

• Tomilho: O arbusto do tomilho tem poder de  afastar a borboleta-da-couve, considerada praga em algu-
mas plantas cultivadas, principalmente da couve, couve-flor e brócolos, onde as lagartas desfolham a 
planta.  

• Sálvia: De folhas longas e aveludadas, a sálvia tem um sabor forte e, ao mesmo tempo, refrescante, as-
semelhando-se levemente ao alecrim. A erva repele a mariposa do repolho.  

• Tagetes: Vulgarmente conhecido como cravo-de-defunto, por possuir odor considerado forte e até desa-
gradável, ele é um ótimo repelente natural de muitos insetos e protege contra os nematoides (vermes).  

• Manjericão: O seu odor, além de muito agradável, ajuda a repelir moscas e mosquitos.  

  
 

Bolo-Rei 

175 g mistura de frutas cristalizadas 
1 dl vinho do Porto 
30 g fermento de padeiro 
750 g farinha sem fermento 
150 g margarina 
150 g açúcar 
5 ovos M 
raspas de 1 laranja 
raspas de 1 limão 
1 c. sobremesa de sal 
100 g de miolo de pinhão  
100 g de miolo de noz  
100 g de amêndoa laminada  
100 g de sultana dourada 
50 g açúcar em pó  

Pique as frutas cristalizadas, tendo o cuidado de deixar algumas 
de parte para decorar o bolo-rei. Misture as frutas cristalizadas e 
deixe a macerar com o vinho do Porto. Dissolva o fermento de 
padeiro em 1 dl de água morna e junte-lhe uma chávena de fari-

nha. Misture bem, tape com película aderente e deixe levedar 
num lugar quente durante 15 minutos. Bata a margarina com o 
açúcar e junte os quatro ovos um a um. Adicione as raspas de 
limão e laranja. Envolva a mistura do fermento (entretanto já le-
vedada). Adicione a restante farinha e o sal. Ligue bem a massa 
até que a mistura fique elástica e macia. Se preferir pode amas-
sar com uma colher. Junte as frutas maceradas e volte a amas-
sar. Pique os frutos secos (reserve parte para decorar) e envolva. 
Molde a massa em forma de bola, polvilhe-a com farinha e tape-a 
com película aderente, deixando levedar durante 3 horas ou até 
duplicar de volume. Coloque a forma num tabuleiro de forno for-
rado com papel vegetal e faça um buraco no centro. Pré-aqueça 
o forno a 180º C. Pincele o bolo com a gema de ovo batida e 
enfeite toda a superfície com as restantes frutas cristalizadas e 
frutos secos. Coloque o açúcar em pó em três montinhos por 
cima do bolo-rei e leve-o ao forno durante 35 a 45 minutos. Deixe 
arrefecer antes de servir. Em média este bolo-rei dará 15 fatias.  
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Pergunta a professora: 
- Quantos anos tem o seu pai? 
Responde o aluno: 
- Ele tem seis anos. 
- Como é que isso é possível? – pergunta a professora. 
Explica o menino: 
- Ele tornou-se pai só quando eu nasciX 

______________________________ 
O  professor ao ensinar os verbos ao Joãozinho: 
- Se és tu a cantar, dizes: “eu  canto”. Ora bem, se é o teu 
irmão que canta, como é que dizes? 
Diz o Joãozinho: 
- Cala a boca, Zé. 

_________________________________ 
 
A professora atendia um telefonema: 
- Está bem, eu tomo notaX O Joãozinho hoje não pode 
vir à escola porque está com gripe. Já agora, quem é que 
está ao telefone? 
E responde do outro lado da linha: 
- É o meu paizinho, professora! 

Mova apenas somente 2 palitos da composição abaixo para obter 
apenas 5 quadrados.  

 

Enigmas 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 A S F R J A N E I R A S 

G E A D A G I O U P S A 

E J B U N I O L A E R L 

L R V L E N H A S D I O 

O R Y O I P O R A S C R 

B N O I R F A E D T B A 

G A E S O F J I L A S H 

U S A I N V E R N O U C 

I R U E S C R A H L I E 

O F Q A T U I E V E N O 

P H A C S G O I A G R E 

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

- Janeiro  
- Janeiras 
- Charolas 
- Frio 
- Lareira 
- Inverno 

- Geada 
- Lenha 
- Neve 
- Gelo  
 
 

 

 
Sudoku 

Labirinto 

Provérbios 

- “Bons dias em janeiro enganam o homem em fevereiro”.  

- “Em janeiro sobe ao outeiro; se vires verdejar, põe-te a chorar, se 

vires nevar, põe-te a cantar”.  

- “Em janeiro uma hora por inteiro e, quem bem olhar, hora e meia 

há-de achar”.  

- “Em janeiro , cada ovelha com seu cordeiro”.  

- “No minguante de janeiro, corta o madeiro”.  

- “Janeiro molhado, se não cria o pão, cria o gado”.  

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 usando números de 1 a 9, 
sem repetir os números numa mesma 
linha, coluna ou grade (3x3).  

Solução do enigma:  
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 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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