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Destaque 

Orçamento Par�cipa�vo de Loulé 2018 

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

  

Esta edição d ”O Mariola” é sem dúvida muito es-

pecial, pois chegamos à 100.º edição desde o seu 

reaparecimento em fevereiro de 2010. Um número 

que mostra o empenho que a nossa Junta de Fre-

guesia tem tido em fazer chegar a informação a 

todos. Aproveitamos ainda para agradecer a quem 

ao longo deste tempo tem recebido “O Mariola” de 

“braços abertos”, com carinho, fazendo criticas 

construtivas que nos motivam a fazer um  trabalho cada vez melhor.  
Nesta edição damos destaque ao Orçamento Participativo 2018 que se encon-

tra a decorrer e cuja sessão em S. Sebastião terá lugar no dia 14 pelas 21 

horas.   
Relativamente à animação teremos diversos bailes organizados pelas coletivi-

dades da Freguesia, bem como duas matinés (Chás dançantes) organizadas 

pela Junta de Freguesia. A 26 de maio teremos pela primeira vez um “Sunset” 

em Vale Judeu a partir das 18 horas, organizado pela Sociedade Recreativa e 

Cultural de Vale Judeu.   
E para aquelas pessoas que gostam de passear e conviver informamos que 

estamos a preparar um passeio ao Rio Guadiana (subida de barco) no dia 16 

de junho, cujas inscrições serão realizadas no dia 1 de junho.  
A equipa d’O Mariola, deseja a todos um excelente mês de maio.  

 

A equipa d’ ”O Mariola“ 

 

A Câmara Municipal de Loulé irá realizar, de 
30 de abril a 25 de maio, a quarta edição do 
Orçamento Participativo do Município de 
Loulé.  Nesta quarta edição do OP, o projeto 
assume um modelo que passará a ser bianu-
al, onde a verba disponível para projetos de 
investimento propostos por parte dos cida-
dãos e munícipes duplica face às edições 
anteriores.  

 
Saiba mais na página 4 
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Notícias  

No passado dia 21 de abril, a Junta de Freguesia realizou o pri-
meiro de vários passeios previstos para este ano.  
Este passeio realizado à Vila de Sintra, incluiu a visita ao Palácio 
Nacional de Sintra à qual se seguiu o almoço, baile e lanche no 
Restaurante “O Teimoso” na Lourinhã.  

 

 

 

 

Visita a Sintra  

Comemorações do Dia do Município  

A Câmara Municipal de Loulé irá no decorrer das comemora-

ções do Dia do Município (10 de Maio)  homenagear Luís Guer-

reiro e Joaquim Guerreiro, personalidades louletanas falecidas 

em 2017.  
Pelas 12h00, na Boa Entrada, serão descerradas duas placas 

toponímicas com os nomes de Luís Guerreiro, que 

foi presidente da Fundação Manuel Viegas Guerreiro, de Que-

rença, e de Joaquim Guerreiro, que foi vereador da Câmara de 

Loulé e grande impulsionador de eventos com o Festival MED e 

a Noite Branca. 

Informações úteis  

Curso de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos  

Como proteger a sua casa em caso de incêndio  
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Obras/intervenções da Junta 

Antes, durante e Depois 

Construção de muro de sustentação e colocação de calçada portuguesa na Estrada N. Sra. da Boa Hora - Parragil 

Melhoramento de acesso a caminho intransitável em parte do seu troço (entre a Longa Vida e o Caminho de Ferro) em Vale 

Judeu. Esta obra permitiu a redução significativa da circulação de tratores na EN125.  
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Destaque                     Orçamento Participativo do Município de Loulé 

1926 

Década de 70 

A Câmara Municipal de Loulé irá realizar, de 30 de abril a 25 de 

maio, a quarta edição do Orçamento Participativo do Município de 

Loulé. 
O Orçamento Participativo 2018 (OP2018), à semelhança das edi-

ções anteriores na sua fase de apresentação e recolha de propos-

tas, irá decorrer através de 11 sessões/assembleias participativas 

pelas freguesias do Concelho. 
Nesta quarta edição do OP, o projeto assume um modelo que pas-

sará a ser bianual, onde a verba disponível para projetos de investi-

mento propostos por parte dos cidadãos e munícipes duplica face 

às edições anteriores, passando dos €600.000 para  o valor de 

€1.200.000. Este montante faz do Orçamento Participativo do Muni-

cípio de Loulé um dos maiores a nível nacional. 
Na edição do OP2018, em cada uma das 11 sessões/assembleias 

participativas apenas poderão ser apresentadas propostas de in-

vestimento relativas à área territorial das freguesias/localidades em 

questão. 
As propostas recolhidas serão objeto de uma análise técnica com 

vista a definir as 33 propostas finais que serão colocadas à votação 

por parte da população, sendo que nessa fase o voto presencial 

assumirá uma maior importância relativamente ao voto eletrónico 

(SMS) face às edições anteriores. O voto presencial passará a ter 

um peso de 80% no apuramento final das propostas vencedoras, 

sendo que o voto eletrónico (SMS) apenas de 20%. 
O Orçamento Participativo do Município de Loulé irá também contar 

com uma plataforma eletrónica própria, a qual permitirá a todos os 

cidadãos uma maior facilidade de acesso e consulta a toda a infor-

mação relativa aos OP’s, contribuindo também para uma maior cla-

rificação e transparência de todo o processo. 
Com uma taxa de execução de cerca de 70% dos projetos mais votados nas anteriores edições, é aposta do executivo camarário 

continuar o processo de consolidação do projeto do Orçamento Participativo no Município de Loulé. 
O calendário das sessões/assembleias participativas do OP2018 é o seguinte: Salir – 30 abril, 21h00, Junta de Freguesia; Alte – 3 

maio, 21h00, Casa do Povo de Alte; Ameixial – 5 maio, 15h00, Junta de Freguesia; Querença – 7 maio, 21h00, Casa do Povo de 

Querença; Tôr – 9 maio, 21h00, Sociedade Recreativa Torense; Benafim – 11 maio, 21h00, Sport Clube Benafim; S. Sebastião – 14 

maio, 21h00, Junta de Freguesia; S. Clemente – 16 maio, 21h00, Sala da Assembleia Municipal; Almancil – 18 maio, 21h00, Esco-

la EB 2,3 Prof. António de Sousa Agostinho; Boliqueime – 23 maio, 21h00, Centro Comunitário de Vale Silves; Quarteira – 25 maio, 

21h00, Centro Autárquico.  

 

Para mais informações: 

www.cm-loule.pt 
www.facebook.com/oploule 
Email: op@cm-loule.pt 
Tel.: 289 400 829 
 
 
 



O Mariola  Página 5 
Edição n.º 100 
maio 2018 

     

Informações Úteis / Atividades / Festas e Bailes 

 
Para mais informações 
contactar 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 Ren-
da - 9:00h - 11:00h 
Organização: Loulé Criativa/
Nadesportiva 
Informações e marcações: 
www.loulecriativo.pt ou   
nadesportiva@hotmail.com  
Contacto: +351 938364523 
 
 

 

 

Locais Datas e horários 

Escola do  

Parragil 
15 e 29 (terça-feira)     

10h - 11h30 

Parragil 15 e 29 (terça-feira)    

11h45 -12h30 

Bibliomóvel 
SUBIDA DO RIO GUADIANA  

* Organização da Junta de Freguesia  

 

Data  Músicos  Atividade Local  

5 Tozé Pratas e  
Dina Teresa 

Baile de Aniversário Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco 

5 Ricardo Laginha Baile da Laranja Sociedade Cultural e Recreativa de Vale Judeu 

5 Humberto Silva  Baile Social Sénior  Salão de Festas 

12 João do Carmo  Baile Centro Social e Cultural Parragilense 

13 Eliseu Brás  Chá dançante *  Quinta do Moinho  

19 João Paulo Cavaco  Baile de Aniversário Sociedade Cultural e Recreativa de Vale Judeu 

19 Rita Melo  Baile Social Sénior (Baile da Espiga)  Salão de Festas 

26 Luís Godinho Baile  Centro Social e Cultural Parragilense 

27 Fernando Pereira Chá Dançante *  Sociedade Cultural e Recreativa de Vale Judeu 

A Junta de Freguesia de São Sebastião 

está a organizar um passeio ao Rio Guadia-

na (subida de barco) no dia 16 de Junho.  
Informamos que as inscrições serão efetua-

das no dia 1 de junho (sexta-feira) pelas 14 

horas. 
Brevemente serão disponibilizadas mais 

informações. Fique atento.  
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Gastronomia 

Tratar e regar os batatais. Semear girassol e soja. Enxertar damasqueiros, amendoeiras, ci-

dreiras e laranjeiras. Na Horta (no Crescente) em local definitivo, semear e plantar abóboras, 
agrião, alface, beterraba, brócolos, cenoura, couves, espinafre, feijão, melancia, melão, nabo, 
pepino, pimentos, rabanete, repolho, etc. Colher alcachofras, espargos, ervilha, fava, cebola 
verde, plantar tomate e tratar o já plantado com caldas cúpricas, os batatais devem ser rega-

dos e tratados com as caldas. No Jardim semear cravos, manjericos, trepadeiras e plantas 
anuais. Colher flores para semente. Animais: No Crescente deve-se castrar o gado, tosquiar 
as ovelhas, procria de cabras e coelhos.  

In: Borda D’Água 2018  

Lua Dia Hora  

Quarto Minguante 8 03:09 

Lua Nova 15 12:48 

Quarto Crescente 22 04:49 

Lua Cheia 29 15:20 

Fases da Lua 

No dia 1 o sol nasce  
às 06h39 e põe-se    
às 20h29.         
No dia 31 o sol nasce 
às 06h14m e põe-se 
às 20h28m.  
Em maio os dias   
aumentam 51minutos. 
  

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Animais que ajudam na horta e jardim (parte II) 
 
O que pode fazer para atrair insetos polinizadores para a sua horta? (continuação)  
 
– Intercale a plantação das plantas de flores com os vegetais. Isso vai aju-
dar a polinização e terá uma colheita melhor. 
– Tente colocar grupos de flores atraentes fora das zonas com mais passa-
gem, já que as abelhas procuram tranquilidade e proteção para se alimenta-
rem. 
– Deixe as plantas silvestres crescerem onde não há cultivo, pois atra-
em abelhas e outros insetos polinizadores. 
– Construa um abrigo para as abelhas, por exemplo, com um tronco seco. 
Só precisa fazer alguns buracos que vão servir-lhes de abrigo. 
-  Crie um bebedouro para as abelhas (numa bandeja coloque água e algumas pedras que não fiquem sub-
mersas para servir de pouso). 
 
Nota:  na próxima edição veja como construir um “hotel” para insetos polinizadores.  

  
 

Bolo mágico de morangos 
 

Ingredientes para o pudim: 
1 lata de leite condensado 
1 medida da lata de leite 
125 gramas de morangos 
4 ovos 
Para o bolo: 
4 ovos 
180 gramas de açúcar 
200 gramas de farinha 
50 gramas de coco ralado 
Frutos vermelhos frescos para decorar 
Açúcar em pó para polvilhar 
  

Preparação: Ligue o forno nos 175º. Faça o pudim, triturando 
todos os ingredientes na liquidificadora, ou com a varinha mági-
ca. Reserve. Para o bolo, bata os ovos juntamente com o açúcar 
até obter um creme fofo e volumoso. Adicione a farinha e o coco 
ralado e misture com a ajuda de uma colher de pau. Unte 
uma forma com óleo. Verta o preparado do pudim, seguida da 

massa do bolo. Alise ligeiramente sem fazer demasiada pressão. 
Leve ao forno durante cerca de 50 minutos ou até que, ao espe-
tar um palito, este saia sem restos de massa. Retire do forno e 
deixe arrefecer durante cerca de uma hora. Reserve no frio du-
rante mais duas horas. Desenforme, decore com os frutos e as 
flores. Por fim, polvilhe com um pouco de açúcar em pó. 

 

Bolo de abacate de S. Tomé e Príncipe  

1 Abacate; 1 Chávena de açúcar; 2 Cháve-
nas de farinha de trigo; 4 Ovos; ½ Chávena 
de óleo; ½ Chávena de leite; 1 Limão 
(Raspa)  
 
Bata os ovos com o açúcar e a raspa de limão durante 5 minu-
tos. Em seguida reduza a polpa do abacate a puré e adicione ao 
preparado juntamente com o óleo e o leite. Bata por mais 3 minu-
tos. Junte a farinha e o fermento e bata até ficar unifor-
me. Coloque numa forma untada e leve ao forno previamente 
aquecido a 180º C a cozer durante cerca de 35 minutos. Retire, 
deixe arrefecer e decore de acordo com a sua preferência.  
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O diretor da escola chamou o pai de um aluno e disse: 
– Queira-me desculpar, senhor, mas o seu filho Cláudio copia nos 
exames. 
– O meu filho? Impossível! 
– Eu tenho como prová-lo. 
Aqui está um teste de História do seu filho Cláudio e outro do cole-
ga dele, Henrique. 
Vamos à primeira questão: 
“Quem veio depois de Napoleão?” 
O Henrique respondeu: – “Luís XVII”, e o Cláudio respondeu: “Luís 
XVII”. 
– Mas foi Luís XVII! 
– Eu sei. Vamos então à segunda pergunta: 
“Onde Napoleão conseguiu a sua maior vitória?” 
O Henrique respondeu: “Waterloo”, e o Cláudio respondeu: 
“Waterloo”. 
– Olhe, meu senhor, isso não prova nada, pode muito bem ter sido 
o Henrique a copiar o meu filho. 
– Tudo bem. Vamos então à última questão: 
“Onde Napoleão morreu?” 
O Henrique respondeu: “Não sei”, e o Cláudio respondeu: “Nem 
eu”.  

O meu avô tem 4 filhos,  
cada filho tem 4 filhos,  
quantos primos tenho eu?  
a) 16 
b) 12 
c) 15 

 

Enigma 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 L E C R I M A R H A I 

I O E S F T R I G O U 

A R I A L Z E R O G H 

P R E P A P O I L A F 

E Q U I P L D T P R A 

R A S O I O A R M I O 

A G E Ã M P I E A E P 

U I M O A S R A M V I 

V S E R O L F P Ç L B 

R E D E C W A P I O O 

A 

R 

M 

D 

A 

R 

I 

E 

I 

V 

D Ç P G L I M E M O I M 

M 

A 

L 

M 

E 

Q 

U 

E 

R 

P 

A 

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

- Maio 
- Mãe  
- Flores 
- Espiga 
- Feriado  
- Malmequer 
 
 

- Papoila 
- Oliveira 
- Trigo 
- Maria 
- Alecrim  
- Videira  
 
 
 

 
Sudoku 

Labirinto 

Provérbios 

- “Favas o Maio as dá, o Maio as leva”. 
- “Maio claro e ventoso, faz o ano rendoso”. 
- “Maio que não der trovoada, não dá coisa estimada”.  
- “Maio frio, Junho quente, bom pão, vinho valente”.  
- “Maio hortelão, muita parra e pouco pão”.    
- “A boa cepa, Maio a deita”.  
- “A erva, Maio a dá, Maio a leva”.  
- “Quando Maio chegar, é preciso enxofrar”. 
- “Quando Maio chegar, quem não arou tem que arar”. 
-  “Maio me molha, Maio me enxuga”.  

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: com-
pletar todas as 81 células usando 
números de 1 a 9, sem repetir os 
números numa mesma linha, coluna 
ou grade (3x3).  

Solução do enigma:  O meu avô tem 4 filhos, cada filho tem 4 filhos, sendo assim o meu avô tem 16 netos. Quantos primos eu tenho? Não são 16, 
pois não posso ser meu primo. Nem 15, pois, cada filho tendo 4 filhos, significa que tenho 3 irmãos. Sendo assim tenho 12 primos.  
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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                                                  Largo Dr. Bernardo Lopes  

Quem foi José Bernardo Lopes?  

José Bernardo Lopes nasceu no Rio Seco, concelho de Faro no dia 5 de março de 1882. Formou-se 
em Filosofia e Matemática, tendo concluído o curso de Medicina em 1910. Nesse mesmo ano abriu 
consultório em Loulé, tendo sido nomeado médico do Partido Municipal em 25 de agosto de 1910, 
mantendo-se em funções até 5 de março de 1952. Exerceu também as funções de delegado de saúde. 
A sua principal ação esteve relacionada com a dedicação à população louletana e ao Hospital conce-
lhio, levando a cabo grandes obras de remodelação que o tornaram o mais moderno hospital do algar-
ve. Desempenhou um relevante papel aquando do surto de gripe pneumónica, em 1918. Foi agraciado 
com o grau de comendador da Ordem da Benemerência, pelas ações desenvolvidas em prol da saúde 
e bem-estar das populações e pelo trabalho desenvolvido em estreita relação com a Santa Casa da 
Misericórdia.  
Dedicou-se igualmente à política, sendo um dos fundadores do Partido Nacionalista em Loulé, durante 
a primeira república. Ocupou o cargo do presidente da Comissão Administrativa Municipal de Loulé, 
entre 26 de março de 1918 e 2 de janeiro de 1919 e exerceu a função de presidente da Comissão Dis-
trital da União Nacional, de 1953 a 56.  
Faleceu em Loulé no dia 30 de julho de 1956. Um mês depois a Câmara Municipal deliberou apoiar a 
iniciativa de um grupo de louletanos para a realização de uma subscrição com vista à execução de um 
monumento à memória de Bernardo Lopes, o qual foi inaugurado em 30 de julho de 1961, precisamen-
te no Largo que ostenta o seu nome.  
 
O Largo  

“Foi este Largo chamado das Bicas Novas, por aí ter existido uma fonte de abastecimento de água à 
população, datada de 21/10/1867 e destruída em 1935. Em 05/03/1913 passou a ter a designação de 

Largo Gil Vicente, deixando de o ser  por deliberação camarária e 20/03/1933, altura em que se 
decidiu homenagear o médico José Bernardo Lopes, nele residente. (]) 
Desde o século XVI que nesta artéria, debaixo das arcadas existentes num edifício no centro do largo, 
designado alpendre da vendagem, se realizava a venda de peixe, antes da abertura do atual mercado 
municipal. Esse edifício foi destruído no decurso de obras de remodelação do Largo, iniciadas em julho de 1928. A 11 de maio de 
1927 havia sido decidido submeter à aprovação do governo o projeto de alargamento do Largo Gil Vicente desta vila, em concordân-

cia com a Praça da República e ruas confinantes e pedir que seja decretada por utilidade pública a expropriação dos prédios neces-

sários para este fim, sendo as respetivas despesas pagas pela verba orçamental do Município”. 
 
 Bibliografia:  

Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.78.  

 
 
 

Largo Gil Vicente  Inauguração do monumento em 1961 


