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Destaque 

Bailes dos Santos Populares 2019 

 

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 O mês de junho é sinónimo de Santos Populares, de 

bailes, de arraiais, de sardinhadas, de marchas popu-

lares e da chegada do verão.  
E sendo que junho é mês de Santos Populares, não 

poderíamos deixar de destacar os Bailes dos Santos 

Populares organizados pela Associação dos Amigos 

do Rancho Folclórico e Etnográfico de São Sebastião, realizados no recinto fren-

te à Junta de Freguesia de São Sebastião, nos dias 13, 24 e 29.  
Muita será a animação que decorrerá um pouco por toda a Freguesia e que po-

derá consultar na página 5 deste boletim.  
A 26 de junho, a partir das 9 horas serão realizadas na sede da Junta de Fregue-

sia, as inscrições para o passeio às Ilhas da Ria Formosa que se irá realizar no 

dia 21 de julho.  
Ainda nesta edição fique a conhecer um pouco do programa de animação de 

verão da Junta de Freguesia de São Sebastião.  
A equipa d’O Mariola deseja a todos um excelente mês de junho.  

 
 

A equipa d’ ”O Mariola“ 

 

À semelhança dos anos anteriores a 
Associação dos Amigos do Rancho 
Folclórico  e Etnográfico de São Se-
bastião irá levar a efeito mais uma 
edição dos Bailes dos Santos Popula-
res , nos dias 13, 24 e 29 de junho.  

 
 
 

Saiba mais na página 4 
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Informações úteis  

Avisos da Proteção Civil  

Passeio às Ilhas da Ria Formosa  

A Junta de Freguesia de São Sebastião volta a organizar mais 
uma edição do Programa de Animação de Verão “São Sebastião 
Con(m)vida”. Os espetáculos terão lugar no recinto em frente à 
Junta de Freguesia nos dias 6 de julho e 15 de agosto, a partir das 
20 horas.  
A 6 de julho teremos um espetáculo para “Amantes d’ Fado”, e 
ainda um baile animado pelo grupo “Tons de Baile”. 
A 15 de agosto faremos um “Tributo ao Rock Português” e Luís 
Godinho animará o baile antes e depois do espetáculo.  
Brevemente será divulgado cartaz deste programa de animação.  

 
21 de julho de 2019 

 
A Junta de Freguesia de São Sebastião 
irá realizar um passeio às Ilhas da Ria 
Formosa (Armona, Farol e Culatra) no 
dia 21 de julho de 2019.  
 
Informamos que as inscrições serão realizadas no dia 26 de 
junho a partir das 9 horas, na sede da Junta de Fregue-
sia. 
 
Este passeio destina-se a residentes com mais de 60 anos 
recenseados na Freguesia e terá um custo de 40€ (inclui 
viagens, almoço na praia dos Hangares, lanche e animação 
ao longo do dia).  
 
Brevemente serão disponibilizadas mais informações.  
 
Fique atento.  

São Sebastião Con(m)vida 2019 
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Obras / intervenções na Freguesia  

antes depois 

antes durante depois 

Reparação dos Caminhos a Norte da E.R. 270 

- Caminho do Lagar do Caliço até à Horta do Constantino. 
- Caminho da Betecna até ao Cardalinho. 
- Caminho do Lagar do Caliço até à Partilha de Boliqueime.  
- Caminho da Monteira.  
- Caminho do Vale da Boa Hora até à Charneca.  
- Caminho do Vale da Boa Hora até à Estrada do Monte Seco.  
- Caminho de Vale Telheiro (Felisberto). 
- Caminho das Debrúzias. 
- Caminho do Rei da Palha até ao Cardalinho.  
- Caminho ao Porto da Madeira até à Estrada da Tôr.  
- Caminho do Moinho Novo até ao Porto da Madeira.  
- Caminho de Vale Telheiro até ao Rei de Palha.  
- Caminho da Covanca.  
- Caminho da Charneca do Monte Seco até à Granja.  
- Caminho da Betecna até ao Castelão. 
- Caminho do Blé Zé até ao Moinho Novo.  
- Caminho da Picota até ao Caiado.  
- Caminhos da Boa Hora até ao Caiado.  
- Caminho do Poço da Pereira até à Fonte Fria.  
- Caminho do Cerro Alto até às Voltinhas.  
- Caminho do Cerro de Alfeição até aos Poços do Almarjão.  
- Caminho da Varjota até à Laja Gorda.  
- Caminho do Cerro de Alfeição - Poços do Almarjão. 
- Caminho da Varjota - Laja Gorda.  
- Caminho do Cerro de Alfeição - Renda.  
- Caminho do Monte Seco - Fonte da Parra.  
- Caminho do Cerro de Alfeição (Albino). 
- Caminho do Barranquinho. 
- Caminho do Brotual - Zambujeirão.  
- Caminho da Vacaria - Rocha de Momprolé. 
- Caminho do Zimbral - Estrada de Boliqueime.  
- Caminho de Vale Telheiro. 
- Caminho da Raposeira (frente à Nergal).  
- Caminho do Cerro de Alfeição (Antena da Total FM). 
- Caminho de Alfeição (Casa da Amendoeira). 
- Caminho da Ribeira de Algibre - Vinha J. Bexiga. 
- Caminho de Alfeição (José Gonçalves). 
- Caminho do Sobradinho - Debrúzias (Amadeu). 
- Caminho da Cruz da Assumada (Pé Erva) 
 
 
 

Reparação dos Caminhos a Sul da E.R. 270 

(continuação) 
- Caminho desde a Ponte até à Freguesia de Boliqueime.  
- Caminho do Poço de Vale Judeu.  
- Caminho junto à oficina até à Estrada da Fábrica.  
- Caminho no Monte Poço (Luciano Simão).  
- Caminho do Estaleiro da Tecnovia até à britadeira.  
- Caminho do Barnabé desde a Várzea da Mão até ao Cami-

nho do Canil.  
- Caminho do Cerro de Cabeça de Câmara até ao talefe.  
- Caminho do Monte Marum. 
- Caminho do Barnabé. 
- Caminho do Cerro Cabeça Câmara até ao Talefe 
- Caminho da Sequeira até Estrada de Loulé/Boliqueime. 
- Caminho do Cruzamento do Canil até à Britadeira.  
- Caminho das estufas do Marinho até Caminho J. Quinta. 
- Caminho do Monte dos Ingleses até à Sequeira. 
- Caminho da cerca do Pires até estufas do Marinho.  
- Caminho da passagem de nível - Cercado E.N. 125. 
- Caminho dos Matos da Picota - Estaleiro do Barra. 
- Caminho do Poço até à Via do Infante. 
- Caminho do Esparguina - Várzea da Mão.  
- Caminho da Britadeira até aos Valados.  
- Caminho do Entroncamento da Sequeira até aos valados. 
- Caminho dos valados até ao Cercado. 
- Caminho Norte da Via do Infante Nascente.  
- Caminho do Valentim.  
- Caminho da Longa Vida junto ao Caminho de Ferro. 
- Caminho da D. Kim.  
- Caminho de Matos Lima.  
- Caminho  Norte Via Infante Poente. 
- Caminho frente ao cruzamento do Parragil. 
- Caminho do Zambujeirão 
- Caminho antigo da Fábrica.  
- Caminho desde Rocha Momprolé até Valados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2019, desenvolveu nos últimos meses um vasto conjunto de obras.  

Para além das obras e intervenções já anteriormente realizadas, encontram-se em processo de execução/conclusão as seguintes 
reparações de caminhos. 
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Destaque                    

1926 

Década de 70 
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Atividades Culturais / Festas e Bailes 

 

 

Locais Datas e horários 

Escola do   
Parragil 

04 e 18 (terças-feiras)   
10h - 11h15 

Parragil 04 e 18 (terças-feiras)   
11h30 -12h30 

Bibliomóvel  

* Organização da Junta de Freguesia  

Os eventos aqui destaca-
dos são aqueles que se 
realizarão na área da nossa 
Freguesia. 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 Pe-
reira, n.º37 
Mais informações e inscrições:967511213 
 
 

 

 

Data  Músicos  Atividade Local  

1  Festa da Criança  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

8  João Paulo Cavaco  Baile de St.º António Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

8  Baile Social Sénior  Salão de Festas Municipal 

13  Roberto Bernardino Baile de Santo António  Recinto frente à J.F. S. Sebastião  

15 Luís Godinho Baile dos Santos Populares  Centro Social e Cultural Parragilense  

15 DJ´s Welcome Summer  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

22  Baile Social Sénior  Salão de Festas Municipal 

24  Humberto Silva  Baile de S. João  Recinto frente à J.F. S. Sebastião  

29  João Paulo Cavaco Baile de S. Pedro  Recinto frente à J.F. S. Sebastião  

Unidade Móvel de Saúde  

18 junho 

08:30h - Monte Seco  

9:00h - Boa Hora 

09:30h - Parragil 

10:30h - Soalheira  

11:30h - Vale Telheiro  

19 junho 

08:30h - Vale Judeu  

09:30h  - Várzea da Mão  

10:30h  - Estação de Loulé 
(Junto ao Café da CP)  

11:30h - Praça Manuel de Arriaga
(Largo Manuel da Mana) 
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Gastronomia 

Cavar, estrumar e semear os campos. No Minguante, ceifa do trigo, centeio e cevada. Na 
Horta semear em viveiro alface, alho-francês, repolho, couve-flor e de Bruxelas, couve-nabo, 
couve-rábano e couve galega. Em local definitivo semear cenoura, chicória, nabo, rabanete, 
salsa, etc. Colher a batata de fevereiro. Cuidar de milharais, batatais e morangal. Continua a 
sementeira de feijão para consumo em verde. Plantar batata, pimento e tomate. Colher cebo-
la, alho, alface e aipo, da sementeira de janeiro. Apanhar as cerejas e as nêsperas. Extrair o 
mel e a cortiça. Na vinha continuar com os tratamentos e aplicar o enxofre quando se mani-
festar o oídio. No Jardim semear begónias, calêndulas, gipsófilas, goivos, e colher rosas, 
cravos, etc.  

 

In: Borda D’Água 2019  

Lua Dia Hora  

Lua Nova 03 11:02 

Quarto Crescente 10 06:26 

Lua Cheia 17 09:31 

Quarto Minguante 25 10:46 

Fases da Lua 

Dia 1: 
o sol nasce às 06h:14 
e põe-se às 20h55m.         
Dia 30:  
o sol nasce às 
06h15m e põe-se às 
21h06m.  
Neste mês os dias 
aumentam 53m. 

  

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Plantas companheiras VS Plantas antagónicas (IV)  

(ContinuaV)  
https://revistajardins.pt/cultivar-na-horta-companheiras-antagonicas/ 

  
 

Bola de sardinha  
 
3 ovos 
1 c. sopa de fermento de padeiro 
1 c. chá de açúcar 
2 c. sopa de margarina 
1/2 chávena de óleo e azeite 
1 chávena de água morna 
3 chávenas de farinha 
2 latas de sardinha 
1 cebola 
Azeitonas a gosto 
4 c. sopa de polpa de tomate 
Sal e pimenta q.b.  
 
Num recipiente misture a farinha, o sal, o fermento e o açúcar. No 
liquidificador junte a água morna, os ovos, a margarina e o óleo 
misturado com o azeite. Triture. Acrescente aos poucos esta mistu-
ra à farinha e vá mexendo com uma colher até obter uma massa 
homogénea. Depois passe metade da massa para um tabuleiro 
forrado com papel vegetal. Misture as sardinhas com a polpa de 
tomate, tempere com sal e pimenta e junte as azeitonas partidas 
em rodelas. Deite as sardinhas por cima da massa, faça uma ca-
mada de cebola às rodelas e termine com a restante massa. Leve 
ao forno pré-aquecido a 80 graus durante 30 minutos. 
 

Bolinhas de tâmaras, cacau e amêndoa  
 
Ingredientes para 15 bolinhas:  
100g de pasta de tâmaras   
75g de amêndoa com pele  
1 colher de sopa de cacau cru em pó  
 

Comece por triturar as amêndoas finamente, e coloque numa taça. 
Junte depois a pasta de tâmaras e o cacau em pó.  Amasse depois 
tudo muito bem com as mãos molhadas e forme depois bolinhas, 
não muito grandes. Guarde no frigorífico, numa caixa hermética. 
Nota: Estas bolinhas funcionam como snack para lanches.  
 
Delícia de Morango e Suspiro 
 
500g de morangos  
400ml de natas para bater (frescas)  
250g de mascarpone  
açúcar em pó q.b. 
250g de suspiros   
 
Corte os morangos em pedaços. Bata as natas. Misture o queijo 
mascarpone com o açúcar a gosto e envolva bem as batas. Esmi-
galhe os suspiros. Faça camadas de morangos partidos, a mistura 
de natas e mascarpone e termine com os suspiros.   
 

Planta a cul'var Plantas companheiras Plantas antagónicas  

Cebola Alface, beterraba, cenoura, morango, pepino e tomate. Couves, ervilhas, feijões.  

Cebolinho Cenoura, couves, morangos.  Ervilha, feijão.  

Cenoura Acelga, aipo, alface, alho-francês, cebola, ervilha, rábano, 

rabanete, tomate.  

Endro ou aneto.  

Couve, couve-flor, 

brócolo 

Acelga, aipo, alface, alho-francês, aneto, bata, beterraba, 

camomila, ervilha, espinafre, feijão, rabanete, aromá�cas.  

Cebola, morango e tomate.  

Coentros Espargo, milho e tomate. Funcho. 
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Durante o julgamento o juiz pergunta ao ladrão: 
- Como conseguiu entrar nessa casa com alarme, vedação 
elétrica e retirar todos os bens?  
O ladrão responde: 
- Senhor juiz, vim para ser julgado pelo meu crime, não 
para ensinar os segredos da profissão.  

________________________________________ 
 
Um nobre e rico aristocrata estava dando uma festa na sua 
mansão e reparou que um dos convidados se parecia ex-
tremamente com ele. Pensando que uma semelhança des-
sas não era possível sem laços de sangue e imaginando 
uma possível aventura do pai, aproximou-se do convidado 
e perguntou: 
-“A sua mãe alguma vez foi empregada nesta casa?” 
O convidado respondeu: 
- “Não, mas o meu pai foi cá jardineiro” 

                       Que horas o relógio 5 deve mostrar?  

 

Desafio 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 D S A D F T R U Q O S 

M A N J E R I C O S O 

D R A U S S A R D A U 

B I D N A R Y P O H V 

A E V H N M O B A N G 

L D N O H A R R A I A 

Õ N Ã P B N M Õ E D S 

E A T F O G U E I R A 

S B A I L E S B N A R 

S A R D I A N H J S M 

V E R Ã O S O R T S A 

A 

F 

Q 

E 

A 

L 

E 

C 

R 

I 

M 

Localize na grelha as pa-
lavras da lista que estão 
escritas em todos os senti-
dos. 

- Junho 
- Manjericos 
- Sardinhas 
- Quadras 
- Bailes 
- Verão 

 

- Alecrim 
- Mastros 
- Bandeiras 
- Arraial 
- Fogueira 
- Balões  

 

 
Sudoku 

Labirinto 

Provérbios 

 

Como jogar sudoku? 

O Sudoku é um passatempo, 
para ser jogado por apenas 
uma pessoa, que envolve racio-
cínio e lógica. A ideia do jogo é 
muito simples: completar todas 
as 81 células usando números 
de 1 a 9, sem repetir os núme-
ros numa mesma linha, coluna 
ou grade (3x3).  

 

Solução do desafio 

-”Junho chuvoso, ano perigoso.” 
- “Junho floreiro, paraíso verdadeiro”. 
- “Sol de junho, madruga muito”.  
- “Maio frio e junho quente: bom pão, vinho valente”.  
- “Junho quente, julho ardente”.  
- “Lavra pelo S. João e terás palha e pão”. 
-”Quem em junho não descansa, enche a bolsa e farta a pança.  
- “Pintos de S. João pela Páscoa ovos dão” 
- “Pelo S. João deve o milho cobrir o chão”.  

Neste desafio, a hora primeiro retroce-

de: inicialmente 1h 10 min, depois 

1h 20 min, e, por úl�mo, 1h 30 min. 

Portanto, no quarto relógio é preciso 

retroceder 1h 40 min para obter a hora 

correta: 5 horas e 35 minutos.  
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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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Topónimos                                                       Praça D. Afonso III        

 
“Localizada a poente da muralha do castelo, esta praça é dedicada ao monarca português respon-
sável pela conquista de Loulé aos mouros. Foi-lhe atribuído este topónimo em sessão de Câmara 
de 19/06/1935, por proposta do vogal João Moura.  

Foi anteriormente este largo chamado do Chafariz, por aí ter existido um bebedouro de animais, 
destruído no ano de 1978. Este chafariz tinha um formato circular e recebia a água proveniente das 
Bicas Velhas, que corria permanentemente por uma calha de pedra. Esta denominação já aparece 
referenciada nas Décima da Vila de 1802”. 

 
Quem foi D. Afonso III?  

Afonso III (Coimbra, 5 de maio de 1210 – Alcobaça, 16 de fevereiro de 1279),  era o segundo filho 

do rei Afonso II e sua esposa Urraca de Castela, tendo ascendido ao trono depois de depor seu 

irmão mais velho Sancho II. Como segundo filho, Afonso não deveria herdar o trono destinado a San-

cho e por isso viveu em França, onde se casou com Matilde II, Condessa de Bolonha em 

1235, tornando-se assim conde jure uxoris de Bolonha, onde servia como um dirigente militar, com-

batendo em nome do Rei Luís IX de França, seu primo. 
Apelidado de "o Bolonhês" por seu casamento com Matilde II, foi Conde de Bolonha de 1238 até 
1253 e Rei de Portugal de 1248 até sua morte, tenso sido também o primeiro monarca português a 
utilizar o título de Rei do Algarve.  
Afonso III reinava em Portugal aquando da conquista de Loulé aos mouros, em 1249, expulsando em 
definitivo este povo do território português. Outorgou foral a Loulé, em Agosto de 1266, tendo a con-
solidação administrativa do País constituído o seu maior mérito. Estabeleceu em Lisboa a capital do 
reino.  

Bibliografia:  
Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.27.  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_III_de_Portugal  

 

 


