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Destaque 

São Sebas	ão Con(m)vida 2019 

 

  

www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 Julho é sinónimo de calor, de idas à praia, de noi-
tes mais quentes e de muita animação um pouco 
por toda a Freguesia.  
Este mês destacamos o programa de animação de 
verão organizado pela Junta de Freguesia: “São 
Sebastião Con(m)vida” com os seus dois espetá-
culos um a 6 de julho e o outro a 15 de agosto.  
A Associação dos Amigos do Rancho Folclórico e Etnográfico de São Sebastião, 
volta a organizar os seus Bailes de Verão no Largo de São Francisco a 14 e a 27 
de julho, animados pelo duo Ana e Edgar (14) e Fábio Muchacho (27).  
O mês de julho é mês de Festas de Verão um pouco por toda a Freguesia: a 12 e 
13 será a vez do Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco com animação a 
cargo de Ricardo Laginha (12) e Humberto Silva (13); a 19 e 20 o Largo da Soa-
lheira recebe as suas festas organizadas pelo Grupo de Amigos da Soalheira e a 
26 e 27 será a vez do Centro Social e Cultural Parragilense organizar as suas 
festas de verão na Esplanada da Boa Hora animadas pelos acordeonistas Hum-
berto Silva (26) e Roberto Bernardino (27).  
Estas são apenas algumas das atividades que irão ter lugar na Freguesia duran-

te o mês de julho, saiba mais no interior desta edição.  

A equipa d’O Mariola deseja-lhe um excelente mês de julho.  

 

 

A equipa d’ ”O Mariola“ 

Pelo segundo ano consecutivo a Junta de Freguesia 

de São Sebastião leva a efeito o seu programa de 

animação  de verão  “São Sebastião Con(m)vida” .  
 

Saiba mais na página 4 
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Informações úteis  

Avisos da Proteção Civil  

Associação In Loco - Sessão de esclarecimento   
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Obras / intervenções na Freguesia  

antes depois 

depois 

A Junta de Freguesia de São Sebastião, ao abrigo do Contrato Programa estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé para o 

presente ano, desenvolveu nos últimos meses um vasto conjunto de obras.  

Para além das obras e intervenções já anteriormente realizadas, encontram-se concluídas ou em processo de execução/conclusão 

as seguintes:  

Intervenções Reparação de caminhos  

Encontram-se concluídos os trabalhos de reparação de Cami-
nhos rurais da Freguesia tanto a Norte como a Sul da ER270.  

Encontram-se em processo de execução/conclusão as limpe-
zas das bermas e valetas a Norte e a Sul da ER 270, num total 
aproximado de 143 quilómetros.  

Rua da Sociedade - Vale Judeu  

antes durante depois 

Obras realizadas pela Câmara Municipal de Loulé na Freguesia  

Rotunda em Vale Judeu (Norte) 
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Destaque                                            São Sebastião con(m)vida 

1926 

Década de 70 
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Atividades Culturais / Festas e Bailes 

 

 

Locais Datas e horários 

Escola do   
Parragil 

02 (terças-feiras)   
10h - 11h15 

Parragil 02 (terças-feiras)   
11h30 -12h30 

Bibliomóvel  

Os eventos aqui destaca-
dos são aqueles que se 
realizarão na área da 
nossa Freguesia. Para 
saber mais pode contac-
tar a Câmara Municipal 
de Loulé, através dos 

seguintes contatos:  
loulecriativo@cm-loule.pt,   
www.loulecriativo.pt 

Workshop: Broas de amêndoa e 
mel 
(por marcação) - Lugar da Renda - 
11:30h - 13:00h 

Mais informações: Célia Arraiolos 

(938364523): nades-
portva@hotmail.com  
 
Workshop: Uma sardinha na ponta 
da agulha  
Por marcação, Loja “O Cantinho da 
Céu” - Rua Condestável D. Nuno Álva-
res Pereira, n.º37 

Mais informações e inscri-
ções:967511213 

  

Data  Músicos  Atividade Local  

06 “Amantes d’Fado” 
Duo “Tons de Baile” 

São Sebastião Com(n)vida Recinto em frente à Junta de Freguesia  

12 Ricardo Laginha  Festas de Verão  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

13 Humberto Silva  Festas de Verão  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

14 Ana e Edgar Bailes de Verão  Largo de São Francisco  

19 Diversos Festas de Verão  Largo da Soalheira  

20 Diversos Festas de Verão  Largo da Soalheira  

26 Humberto Silva  Festa de Verão  Centro Social e Cultural Parragilense  

27 Roberto Bernardino  Festa de Verão  Centro Social e Cultural Parragilense  

27 Fábio Muchacho  Bailes de Verão Largo de S. Francisco  

 De 25 de julho a 22 
de agosto o comér-
cio em Loulé vai 
estar nas “7 quin-
tas”, com um progra-
ma dinâmico que 
pretende valorizar o 
comércio local. Uma 
iniciativa da Câmara 
Municipal de Loulé e 
da ACRAL.  

EXPOSIÇÃO  
“AMAR CÁSSIMA “ 
DE SÍLVIA RODRIGUES  
Museu Municipal de Loulé 
Patente até 27 de julho 

Terça a sexta: 10h00 - 
18h00 

Sábado: 10h00 - 16h30  
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Gastronomia 

Mês de ceifa e debulha dos cereais. Na Horta semear agrião, alface, beldroega, cenoura, 
feijão de trepar e anão, nabo, rabanete, repolho, salsa, e as couves de Bruxelas, nabo e flor. 
Semear feijão verde e alfaces (para antes dos primeiros frios do Inverno), nabo e couves 
tardias; e no final do mês cenoura, rábano, salsa e plantas análogas. Colher alface, alho, 
beterraba roxa, beringela, cebola, cenoura, couves, espinafre de verão, feijão, tomate. Termi-
nar a colheita da batata temporã e começar a destinada à semente; no final do mês, os aipos 
e alguns melões. Cavar as terras dos canteiros. Regar ao amanhecer ou entardecer. No 
Crescente cobrir as cepas. No Jardim semear amores-perfeitos, calêndulas, cinerárias, 
etc., e as plantas bienais e vivazes de germinação lenta, para transplante no Outono. Colher 
as primeiras sementes.  

In: Borda D’Água 2019  

Lua Dia Hora  

Lua Nova 02 20:16 

Quarto Crescente 09 11:55 

Lua Cheia 16 22:38 

Quarto Minguante 25 02:18 

Fases da Lua 

Dia 1: 
o sol nasce às 
06h:15 e põe-se às 
21h05m.         

Dia 31:  
o sol nasce às 
06h37m e põe-se 
às 20h49m.  
Neste mês os dias 
diminuem 38m. 

  

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Plantas companheiras VS Plantas antagónicas (V)  

  
 

Sardinhas à Tanoeiro  
 

1 dl de azeite 

2 cebolas 

1 dente de alho 

12 sardinhas 

1 folha de louro 

1,5 dl de vinho branco 

1 pimentão verde ou vermelho 

600 gr de tomates maduros 

1 raminho de salsa 

farinha para polvilhar as sardinhas 

sal e pimenta q.b 

 

Comece por arranjar as sardinhas, lave-as muito tem, e tempere-

as com sal e pimenta. Numa frigideira coloque o azeite, juntamente 
com o dente de alho esmagado, as cebolas cortadas em rodelas, a 
folha de louro e o pimentão cortado às tiras. Deixe refogar em lume 
médio, mexendo de vez em quando para não pegar. Quando co-
meçar a alourar junte o vinho branco e os tomates cortados às 
rodelas e tempere com sal e pimenta. Deixe a cozinhar durante 
mais 8 minutos para que possa apurar. De seguida deite tudo num 
tabuleiro e coloque por cima as sardinhas polvilhadas com farinha. 
Depois leve ao forno bem quente durante 15 minutos. Decorrido o 
tempo, retire o tabuleiro do forno, e polvilhe as sardinhas com sal-
sa picada. 

Bolo mármore simples de tabuleiro  
 

6 ovos 

2 e ½ xícara de chá de  açúcar 
1 xícara de chá de  óleo ou manteiga derreti-
da  ou óleo de coco 

1 copo de iogurte natural, 170ml 
1 colher de sopa de essência de baunilha 

3 xícaras de farinha de trigo 

1 colher de sopa de fermento em pó 

1 colher de chá de bicarbonato de sódio 

½ xícara de chá de chocolate em pó 

forma retangular 35x26cm 

Aqueça o forno a 200ºC. Unte a forma e reserve. Numa tigela 
grande coloque os ovos inteiros e o açúcar e bata até obter um 
creme claro e fofo. Acrescente o óleo (ou manteiga derretida), 
o iogurte natural e a essência de baunilha. Misture delicadamente. 
Acrescente a farinha de trigo e misture com cuidado até ficar ho-
mogêneo. Junte o fermento, misture até incorporar. Despeje ¾ 
da  massa na forma untada e reserve. Na massa restante junte o 
chocolate em pó e o bicarbonato de sódio. O bicarbonato além de 
fazer a função de fermento, também intensifica a cor, deixando o 
bolo mais escuro. Despeje a massa de chocolate sobre a massa 
branca. Leve  ao forno pré aquecido, por 35 a 45 minutos. Deixe 
arrefecer, corte em quadrados e polvilhe com açúcar em pó.  

Planta a cul�var Plantas companheiras Plantas antagónicas  

Ervilhas Alface, cenoura, couve, milho, nabo, pepino, rabanete e      

rábano. 

Alho, alho-francês, batata, cebola, 

feijão e tomate.  

Espinafre Alface, batata, beterraba, couve, feijão, morango, nabo,     

rábano, rabanete e tomate.  

Nenhuma.  

Feijão Acelga, aipo, alface, batata, beterraba, cenoura, couve,       

espinafre, milho, morango, nabo, pepino e petúnias.  

Alho, alho-francês, cebola e ervilha.  

Feijão-verde Batata, milho e rabanete.  Alho, beterraba, cebola e funcho.  

Morango Alface, alho, alho-francês, beterraba, cebola, couve,           

espinafre, feijão, rábano e rabanete.  

Arruda. 

(ContinuaU)  
https://revistajardins.pt/cultivar-na-horta-companheiras-antagonicas/ 
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Um velhote bêbedo andava pelas ruas da cidade com uma 
bengala, de repente a sua bengala cai e ele vira se para ela 
e diz: 
- Hey! Ó bengala eu é que tou bêbedo e tu é que cais?! 

 

______________________________ 

 

Um tipo, ao ver o vizinho do prédio ao lado na varanda, 
meteu conversa com ele: 

- Ó vizinho! Quando é o seu aniversário? 

- Em Maio. Porquê? 

- É que eu vou oferecer-lhe uns cortinados de presente, 
para você colocar no quarto.  

Não aguento mais ver você e a sua esposa a fazerem amor 
em plena luz do dia! 

Nessa altura e sorrindo, o outro perguntou: 

- E o seu, quando é? 

- Em setembro.  Porquê?  

- Vou dar-lhe uns binóculos, para você ver bem de quem é 
a esposa!... 

 

 

Desafio 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 O C A I A R P I S O A 

Ã R J R I A H O E U N 

R U I A S M B R L A I 

E I O A N I M A I R C 

V S J U L H O R A D S 

O E Ç P Ã O H I B N I 

M Ú S I C A Ç Ã O R P 

U F B A L E S F U G I 

S E R E S A T S E F P 

S Z A D E U R E R M A 

A N I M A Ç Ã O M A S 

S 

G 

S 

O 

A 

V 

R 

O 

L 

A 

C 

Localize na grelha as 
palavras da lista que 
estão escritas em todos 
os sentidos. 

- Julho 

- Animação 

- Verão 

- Praia 

- Mar 

 

 

 

- Piscina 

- Festas  

- Bailes 

- Música 

- Calor  

 
Sudoku 

Labirinto 

Provérbios 

 

Como jogar sudoku? 

O Sudoku é um passatempo, 
para ser jogado por apenas 
uma pessoa, que envolve raci-
ocínio 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 li-
nha, coluna ou grade (3x3).  

 

Solução do desafio 

- “Em Julho ceifo o trigo e debulho e, em o vento soprando, o vou 

limpando”.  

- “O mês de Julho dá o pão e o gorgulho”.  

- “Quem em Julho ara e fia, Ouro cria”.  

- “Ao quinto dia verás que mês terás”.  

- “Chuva de Julho que não faça barulho”.  

- “Julho abafadiço: abelhas no cor	ço”.  

- “ Em Julho nunca a água do rio fez barulho”.  

Reposicione  3 fósforos 

para formar 3 triângulos 

iguais. 
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Topónimos                                                  Rua Sacadura Cabral    

 

“A primeira referência a esta artéria, designada como Rua Ancha, surge na ata de sessão de 09/11/1494, 

constituindo ao longo dos séculos uma das principais artérias de Loulé. Esta designação advém do adjeti-

vo ancho, que tem como significados amplo ou largo.  
Após o terramoto de 1755, que destruiu grande parte da vila começaram a surgir em vários pontos da urbe 

residências solarengas, pertencentes à burguesia local. Um desses locais foi a Rua Ancha, onde se desta-

cam o solar da família Barros e Aragões, onde estiveram aquartelados os franceses até à sua expulsão em 

1808 e o solar do Sr. António Galvão. O primeiro regente da banda da Sociedade Filarmónica Artistas de 

Minerva.  
No dia 21 de Junho de 1922 foi aprovado pela Comissão Executiva Municipal dar a esta artéria o nome do 

aviador que, conjuntamente com Gago Coutinho, realizou a primeira travessia do Atlântico Sul”.  

 

Quem foi Sacadura Cabral?   

Sacadura Cabral, filho de Artur Sacadura Cabral e de Maria Augusta da Silva Esteves, nasceu em Celorico da Beira, em 1881. Em 1897 
assentou praça como aspirante de Marinha e frequentou a Escola Naval, onde se classificou em primeiro lugar. Depois de concluído o curso, 
embarcou no S. Gabriel (1901) para integrar a Divisão Naval de Moçambique. Nesse país, coproduziu uma carta hidrográfica do rio Espírito 
Santo, trabalhou como topógrafo na retificação da fronteira entre o Transval e Lourenço Marques (atual Maputo) e em missões geográficas e 
geodésicas com Gago Coutinho. Já em Angola, assumiu o cargo de subdiretor dos serviços de Agrimensura (nomeação de 1911) e partici-
pou com Gago Coutinho na missão do Barotze, de delimitação das fronteiras leste do país. Entretanto, foi consecutivamente promovido aos 
postos de segundo-tenente (1903), de primeiro-tenente (1911), de capitão-tenente (1918) e de capitão-de-fragata (1922). O Ministério de 
Guerra abriu um concurso em 1915 para que os oficiais do Exército e da Marinha fossem enviados a escolas estrangeiras de Aviação para 
obterem o seu brevet de pilotos- aviadores militares. Sacadura concorre e vai para França, entrando na Escola de Aviação Militar de Char-
tres. Regressou e foi incorporado como instrutor de pilotagem e Diretor de Instrução na primeira Escola Militar de Aeronáutica em Vila Nova 
da Rainha, onde pilotou vários tipos de aviões. Continuou a cooperar com o Governo e a cumprir missões. É nomeado diretor dos Serviços 
de Aeronáutica Naval em 1918, e, exonerado do cargo, passa a ser Comandante da Esquadrilha Aérea da Base Naval de Lisboa. Em 1918 
considerou a viabilidade da viagem aérea entre Portugal e o Brasil, para estreitar as relações entre os dois países e ao mesmo tempo salien-
tar a importância de Lisboa como elo de ligação entre a Europa e as Américas, prevendo o desenvolvimento da aviação comercial. Foi no-
meado para proceder aos estudos necessários para a sua efetivação (Portaria de 6 de Junho de 1919), pelo que foi enviado para França e 
Inglaterra. Além de colaborar com Gago Coutinho na simplificação dos «processos de cálculo náutico», estudou um dispositivo que permitia 
automatizar tanto a determinação da direção e a força do tempo, como a direção do rumo e o estudo da viagem aérea, e que ficou conheci-
do por Corretor de Rumos Coutinho-Sacadura, apresentando-o ao Congresso de Navegação Aérea realizado em 1921. Na companhia de 
Gago Coutinho e Ortins de Bettencourt, fez a ligação Lisboa – Funchal em 1921, para experiência dos métodos e instrumentos por ele e 
Coutinho criados para a navegação aérea, que iriam ser comprovados, em 1922, durante a I Travessia Aérea do Atlântico Sul. No ano se-
guinte, elaborou um projeto de viagem aérea de circum-navegação, que não conseguiu realizar por falta de meios. 
A 15 de Novembro de 1924, quando pilotava o FOKKER 4146 de Amsterdão para Lisboa, desaparece no Mar do Norte.  
 

Bibliografia:  

Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de 

Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.27.  

http://www.citi.pt/cultura/historia/

personalidades/gago_coutinho/

sacadura_cabral.html  
https://sigarra.up.pt/up/pt/
web_base.gera_pagina?p_pagina=doutores%
20honoris%20causa%20pela%20u.porto%20-%
20artur%20de%20sacadura%20freire%
20cabral  


