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Destaque  

Chás dançantes 2019  

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

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.  
 

 
 

Saiba mais na página 4 

 
O mês de janeiro representa o início de mais 
um ano, 365 dias de oportunidades e desafi-
os, altura de fazer um balanço do ano que 
findou, oportunidade de alicerçar novos ru-
mos, traçar objetivos e concretizar projetos.  
Em 2019 “O Mariola” continuará a trabalhar 
em prol dos nossos Fregueses, divulgando 
noticias, acontecimentos, informações e ani-
mação.  
Nesta edição damos destaque à edição 2019 dos “Chás Dançantes” que terão 
início a 27 de janeiro, na Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu, com 
o acordeonista Ricardo Laginha.  
Este mês também a Bibliomóvel e a Unidade Móvel de Saúde farão a sua vol-
ta pela área da Freguesia.  
Em termos de animação poderemos contar com os bailes das coletividades da 
Freguesia, bem como com as atuações do Grupo de Cantares das Janeiras de 
São Sebastião, cujas datas e locais poderá consultar na página 5 d’”O Mario-
la”.  
A todos os Fregueses desejamos que 2019 seja um ano de oportunidades, 
com muita saúde e sonhos concretizados!  
 
 
 

A equipa d ”’O Mariola”  
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Informações Úteis / Notícias Avisos 

Município de Loulé adquire viatura para os Bombei-
ros com características únicas a Sul do Tejo 

Foi apre-
sentado a 
27 de 
dezembro 
o veículo 
6x4, ad-
quirido 
recente-
mente 
pela Autarquia de Loulé para o serviço do Corpo de Bombei-
ros Municipais e que é uma viatura com características singu-
lares a sul do Rio Tejo. 
Trata-se de um veículo denominado por Veículo de Socorro e 
Assistência Especial (VSAE), e que permite uma intervenção 
combinada em 6 valências diferentes, com apenas um veícu-
lo. Assim, pode atuar em caso de incêndios urbanos e indus-
triais, desencarceramento de ligeiros, pesados e ferroviários, 
acidentes com equipamentos elétricos, tendo ainda capacida-
de de levantamento de objetos (grua), escoramento de estru-
turas em risco de colapso e de socorro de pessoas em espa-
ços confinados. 
O veículo encontra-se equipado com equipamentos e ferra-
mentas da mais avançada tecnologia do âmbito de opera-
ções de resgate, socorro e emergências. 
A aquisição deste veículo que vem reforçar a frota deste Cor-
po de Bombeiros rondou os 400 mil euros e será um impor-
tante contributo para reforçar ainda mais a operacionalidade 
dos “soldados da paz”, permitindo uma intervenção mais cé-
lere e eficaz nas ações de socorro, não só no Município de 
Loulé como em toda a região algarvia. 
 
 http://www.cm-loule.pt/pt/noticias/15640/municipio-de-loule-adquire-veiculo-
para-os-bombeiros-com-caracteristicas-unicas-no-sul-do-pais.aspx 

Posto de carregamento de viaturas elétricas em 

Loulé 

Em agosto passado foi instalado o primeiro posto de carrega-
mento de viaturas elétricas na cidade de Loulé, sendo que já 
existiam na Quinta do Lago e em Vilamoura. O posto de car-
regamento fica situado na Rua de São Paulo, junto ao parque 
de estacionamento e permite carregar em simultâneo duas 
viaturas.  
A instalação desde postos insere-se na Estratégia Municipal 
de Adaptação às Alterações Climáticas, uma das grandes 
prioridades da Câmara Municipal de Loulé.   
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Obras / Intervenções na Freguesia 

Limpeza de berma na Estrada de Vale Judeu 

 

Antes Depois  

 

Antes 

     Depois 

Informações Úteis / Notícias 

Wi-fi gratuito na Freguesia (área urbana) 

Foram recentemente instalados dois 
novos pontos de Wi-fi gratuito na 
cidade de Loulé e que ficam situados 
no Largo de São Francisco e no Lar-
go D. Afonso III, permitindo alargar a 
cobertura a uma maior área da cida-
de e que inclui agora o Centro Histó-
rico, Rua das Lojas, e os Largos aci-
ma mencionados.  
A modernização tecnológica tem sido 
uma das apostas da Câmara de 
Loulé, não só em termos do funcio-
namento interno da edilidade mas 
também na disponibilização dos mais 
diversos serviços aos munícipes, 
entre eles a criação de zonas Wi-fi nos edifícios públicos 
(Paços do Concelho, Piscinas Municipais, Pavilhão Despor-
tivo Municipal de Loulé, Centro Social Autárquico, Biblioteca 
Municipal e respetivos polos, Cineteatro Louletano, Mercado 
Municipal de Loulé, entre outros), e noutros espaços como o 
Parque Municipal de Loulé, Alcaidaria do Castelo, Avenida 
José da Costa Mealha e Praça da República.  
A rede pública de Wi-fi ao permitir o acesso gratuito à inter-
net a todos os munícipes, visitantes e turistas, é uma mais 
valia para a cidade, valorizando-a, modernizando-a, e tor-
nando-a cada vez mais atrativa e competitiva.  

Largo de S. Francisco 

Largo D. Afonso III  
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Destaque                                                                                                          Chás dançantes 2019  

Os “Chás dançantes” relançados em 2018 pela Junta de Freguesia de São Sebastião foram uma iniciativa de sucesso e por isso 
estão de regresso em 2019.  
Tal como em 2018 estas matinés realizar-se-ão uma vez por mês, ao domingo, entre as 15 e as 18 horas e de forma alternada entre 
a Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu e o Centro Social e Cultural Parragilense.  
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Informações Úteis / Atividades / Festas 

 

 

  

Locais Datas e horários 

Escola do  Parragil  08 e 22 (terça-feira) - 10h - 11h30 

Parragil  08 e 22 (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  

01 Roberto Bernardino  Baile de Ano Novo  Centro Social e Cultural Parragilense  

12 Tozé Pratas e Dina Teresa Baile das Janeiras Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

12 Luís Godinho  Baile do Vinho  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

19 Fábio Muchacho  Baile  Centro Social e Cultural Parragilense  

27 Ricardo Laginha Chá dançante  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

Grupo de Janeiras de  
São Sebastião 

 Atuações  
01 janeiro  
- Centro Social e Cultural  Parragilense  
 
05 janeiro  
- Cineteatro Louletano (17h)   
- Auditório do Centro Social Autárquico de 
Quarteira (21:30h) 
 
06 janeiro 
- Lar da Tôr (17h) 
- C.M.L. cantar ao Presidente (18:30h) 
- Junta Freguesia S. Clemente (19h)  
 
12 janeiro  
- Sociedade Recreativa e Cultural de Vale 
Judeu  (21h30) / Clube Recreativo e Cultu-
ral do Monte Seco (22h30) 
 
19 janeiro  
- Grupo Desportivo das Barreiras Brancas 
(noite)  
 
20 janeiro  
- Lar de Querença (noite) 

Unidade Móvel de Saúde 

11 de janeiro 

08h30 - Soalheira 

09h00 - Parragil 

10h00 - Boa Hora 

10h30 - Monte Seco  

11h30 - Vale Telheiro 

14 de janeiro 

08h30 - Vale Judeu 

09h30 - Várzea da Mão 

10h30 - Estação de Loulé 
(Junto ao Café da CP) 

11h30 - Praça Manuel Arriaga  
(Largo Manuel da Mana) 
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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 Crescen-
te. No Sul, semear ervilha, alface, rabanete, fava, cenoura, couves, feijão, nabiça e tomate. 
Em estufa ou cama quente, plantar pepino, meloa e pimento. Semear canteiros de cenou-

ra, alho, cebola, alface, alho-porro e salsa. Na Horta semear (em canteiros bem abrigados 
e defendidos da geada) alface romana, couve repolho e rabanete. Colher couves, espina-
fre, etc. Mergulhar vide, podar e meter bacelo. Em tempo calmo, frio, seco e sem nuvens, 

deve-se fazer a trasfega do vinho. No Jardim semear begónias, ervilhas de cheiro, gipsófi-
las, girassóis, lírios, paciências, flor de lis, sécias, zinias, goivos, miosótis, etc. Colher viole-

tas, amores-perfeitos, camélias, jacintos, tulipas, etc. Animais: vacinar todo o gado contra 
as doenças rubras.  

In “ Borda D’Água” 2019 

Lua Dia Hora 

Lua Nova 06 01h:28 

Quarto Crescente 14 06h:45 

Lua Cheia 21 05h:16 

Quarto Minguante  27 21h:10 

Fases da Lua 

Dia 1 o sol nasce às 
07h:55 e põe-se às 
17h25m.         
No dia 31 o sol nasce 
às 07h44m e põe-se 
às 17h57m.  
Neste mês os dias 
aumentam cerca de  
43 minutos. 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Ervas aromáticas e a sua utilização na horta 
 

A alfazema (Lavandula angustifólia) também é conhecida como lavanda. O seu culti-
vo, não exige muitos cuidados pois é uma planta muito resistente e adapta-se bem a 
qualquer terreno seja alcalino ou salino.  Prefere solos secos ou húmidos, tolera a 
aridez e a exposição marítima. Uma vez que não se desenvolve à sombra é impor-
tante que haja uma boa exposição solar. A alfazema não necessita de muita água. 
Deve-se regar o menos possível. A época de floração acontece entre a primavera e o verão. Deve podar a 
planta de lavanda uma vez por ano, de preferência na altura da primavera, antes do novo crescimento co-
meçar. Pode podar cerca de 1/3 da planta inteira. 
 
Na horta: Atrai insetos polinizadores e repele diversas pragas. 
Repele ratos e ratazanas. 
Estimula o crescimento de outras plantas.  

Frango com caril no forno 
 
1 frango do campo partido em pedaços 
Sal e pimenta q.b. 
2 colheres (sopa) bem cheias de pó de caril  
1 folha de louro 
200 ml de leite de coco 
1 molho de coentros ou de cebolinha picada 
 
Coloque o frango numa assadeira e tempere bem com sal, pi-
menta e o pó de caril. Envolva bem  no frango. Tape depois com 
papel de alumínio e leve ao forno, previamente aquecido a 
180ºC  durante cerca de 1h20 minutos. Retire depois o papel de 
alumínio e regue com o leite de coco e  leve novamente ao forno, 
durante mais 20 minutos. Retire e polvilhe com os coentros ou a 
cebolinha picada e sirva de imediato com arroz branco ou puré 
de  abóbora. Bom Apetite!  
  
 
 
 
http://paracozinhar.blogspot.com/ 

 

Bolo de maçã da Filipa Gomes  
 
5 maçãs  
3 ovos  
1 + 1/4 chávena de açúcar  
3/4 de chávena de óleo  
1 + 1/2 chávena de farinha  
1 colher de chá de canela  
1 colher de chá de fermento em pó  
 
Descasque as maçãs e corte-as em cubinhos. Reserve. Numa 
taça bata, com a colher de pau, os ovos com o açúcar e o óleo 
até obter uma mistura  cremosa. Junte depois a farinha, o fer-
mento e a canela e misture até ficar incorporado. Acrescen-
te  depois as maçãs em pedaços e envolva. Coloque depois a 
mistura numa forma retangular previamente untada e polvilhada e 
espalhe com a ajuda de uma espátula. Leve depois ao forno, 
previamente aquecido a 180ºC durante cerca de 40 minutos, ou 
até o bolo  estar cozinhado. Desenforme ainda morno. Bom Ape-
tite!  
 
http://paracozinhar.blogspot.com/ 

h!ps://www.hortasbiologicas.pt/aroma�cas-alfazema.html 
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Uma menina chega a casa com metade da cara 
toda inchada. A Mãe diz-lhe: 
– Ó, minha queridaW que foi isso? 
E a menina responde, a custo: 
– Fui à pesca com o PaiW e estávamos no barco 
quando apareceu uma vespa e pousou-me na ca-
raW 
– OhW e picou-te, foi? 
– NãoW o Pai matou-a com o remoW 
______________________________ 
 
O António chega a casa com um amigo e diz à 
mulher: 
– Querida! Trouxe um amigo para jantar! 
– O quê? Mas tu estás doido ou quê? Então com a 
casa por arrumar, a louça toda suja, e sem me avi-
sares para eu preparar algo para a refeiçãoW 
– Sim, sim, eu sei! 
– Então porque é que o trouxeste? 
– Porque o coitado está a pensar em casar e eu 
queria que ele visse no que se está a meter! 

Um pescador está num dos lados de um rio, ele tem um barco e precisa 
levar um saco de milho, uma galinha e uma raposa para o outro lado, o bar-
co só aguenta com ele e mais alguma coisa (milho ou a galinha ou a raposa) 
em simultâneo. Ele não pode deixar a galinha com o milho, porque a galinha 
comeria o milho, e nem pode deixar a galinha com a raposa, pois a raposa 
comeria a galinhaW O que deve ele fazer?  

 

Enigma 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 D R T Y J D T R F P B 

R E A J A N E I R A S 

G G E A D S F Y U T I 

R C B N A U I L Ç I P 

A D A E G P A T I N K 

N R O I J A N E I S A 

I V E R T O G N V U V 

Z N E O N R E V N I U 

O I N V E R L M E M H 

V T V E N T O R V H C 

Ç Ã O U L E L A E Ç Ã 

H I B E R N A Ç Ã O D 

C 

H 

A 

R 

O 

L 

A 

S 

A 

O 

O 

A 

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

Janeiro 
Inverno 
Neve 
Gelo 
Geada 
Janeiras  
Charolas  
Patins 
Hibernação 

Chuva 
Vento 
Granizo  

 

Sudoku 

Como jogar sudoku? 
O Sudoku é um passatem-
po, 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 nú-
meros de 1 a 9, sem repe-
tir os números numa mes-
ma linha, coluna ou grade 
(3x3).  

Labirinto 

Provérbios 

“Chuva em Janeiro e não frio, dá riqueza no es�o”.  

“Da flor de Janeiro, ninguém enche o celeiro”.  

“Em Janeiro, cada Ovelha com seu Cordeiro”.  

“Janeiro fora, cresce uma hora”.  

“Janeiro geoso e Fevereiro chuvoso fazem o ano formoso”.  

“Janeiro molhado, se não cria o pão, cria o gado”.  
“Verdura de Janeiro, não vai a palheiro”.  

Solução do  
enigma 

 

O pescador primeiro deverá 
levar consigo a galinha até à 
outra margem. Feito isso, 
ele voltará, e levará consigo 
a raposa, mas trará a gali-
nha de volta pois não pode-
rá deixá-la a sós com a 
raposa. Após isto ele deixa-
rá a galinha no ponto de 
partida, e desta vez levará o 
milho, por fim ele irá buscar 
a galinha novamente.  
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Toponímia                                                                Rua Marçal Aboim 

 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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“Esta rua deve o seu nome, desde 12/03/1991, ao importante proprietário louletano Marçal Henrique de Aze-
vedo Aboim. 
Ao longo dos tempos esta artéria apresentou várias designações não oficiais, nomeadamente Caminho dos 
Olivais de Santo António no século XIX e Rua do Cabo ou Rua da Moagem em meados do século XX, 
conforme descrevem algumas plantas contemporâneas”.  
 
Quem foi Marçal Henrique de Azevedo Silva Lobo Aboim? 
 
Natural de Loulé, nasceu a 8 de outubro de 1797. Filho de Simão José de Azevedo e Silva Lobo e de Serafina Francisco de Brito 
Guerreiro e Aboim que casaram em Loulé em março de 1796. Segue a carreira da armas, tal como o pai e  conhecem-se-lhe envolvi-
mentos na vida politica desde bastante cedo. Em 21 de maio de 1816 foi eleito capitão de milícias para a Companhia de Cavalaria 
de Loulé.  
Em 1822 ocupava o cargo de Tenente-Coronel do Regimento de Milícias de Tavira, cidade onde residiu. Devido a esta deslocação 
foi obrigado a abandonar o cargo de vereador na Câmara Municipal. Em junho de 1832 foi promovido a coronel. Em termos políticos 
era uma personalidade próxima do miguelismo, tal como pai. Mas em 1828, surge envolvido numa tentativa revolucionária de ten-
dência liberal e foi preso. Cumpriu pena de prisão na Torre de S. Julião da Barra, entrando nesta prisão em 26 de julho de 1828 e 
saindo a 15 de maio de 1830. 
Após o triunfo do liberalismo, Marçal Henrique de Aboim conheceu alguns dos mais importantes cargos políticos na região algarvia; 
Administrador Geral, Governador Civil e Deputado.  
Desempenhou funções de governador civil de Faro (entre 29/02/1840 e 27/05/1846) e importantes cargos na vila de Loulé, nomea-
damente o de administrador do concelho.  
 Faleceu em 30 de dezembro de 1868, com 71 anos. 
 
Bibliografia: Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.26.   
                   http://www4.fe.uc.pt/aphes31/papers/sessao_2f/artur_mendonca_paper.pdf 

Largo de S. Francisco  


