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Destaque 

Regulamento Geral Proteção de 

dados - RGPD 
 

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 Maio é o mês das flores, das mães, de Maria, do 
trabalhador, da espiga e do  Município de Loulé.  
Dia 5 de maio, dia da mãe, será também o dia da 
Festa Grande da Mãe Soberana que encerrará a 
quinzena de celebrações em honra da nossa padro-
eira.  
No dia 10 de maio faremos as inscrições para um 
passeio ao Sotavento Algarvio com mariscada e que 
se irá realizar no dia 2 de junho.  
Este mês damos destaque ao Regulamento Geral de Proteção de Dados que 
entrou em vigor a 28 de maio de 2018.  
Fique ainda a conhecer as obras e intervenções executadas e em execução pela 
Junta de Freguesia de São Sebastião.  
No que respeita a animação, a mesma terá início no dia 4, com o Baile de Aniver-
sário do Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco, animado pela acordeonista 
Rita Melo. Ainda no dia 4 o duo António Cardoso e Noémia Duarte animará o 
Baile da Primavera em Vale Judeu.  
Nos dias 11 e 25 haverá baile no Centro Social e Cultural Parragilense e nos dias 
18 e 25 será a vez da Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu.  
No dia 19 a Junta de Freguesia organiza mais um chá dançante, desta vez em 
Vale Judeu e animado pelo duo Tozé Pratas e Dina Teresa.  
Fique a conhecer todo o programa de animação na página 5 desta edição. 
A equipa d’O Mariola deseja a todos um excelente mês de maio.  
 

 

A equipa d’ ”O Mariola“ 

O Regulamento (EU) 2016/679, de 27 de 
abril de 2016, foi adotado pelo Parla-
mento Europeu e pelo Conselho da Uni-
ão Europeia, introduzindo novas regras 
em matéria de proteção dos dados pes-
soais diretamente aplicáveis em todo o 
território da União Europeia.  

 
 
 
 

Saiba mais na página 4 
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Informações úteis  

Aviso da Proteção Civil  

Festa grande da Mãe Soberana  - 5 de maio 

11h00 - Celebração da Eucaristia na Igreja de 
S. Francisco (transmitida em direto pela TVI). 
 
12h30 - Saída da Imagem de Nossa Senhora 
da Piedade em procissão para o Largo do 
Monumento Eng.º Duarte Pacheco, acompa-
nhada pela Sociedade Musical de Instrução e 
Recreio Aljustrelense SMIRA. 
  
13h00 - Celebração Mariana, junto ao Monu-
mento Eng.º Duarte Pacheco, seguido de um 
tempo de louvor e saudação a Nossa Senhora da Piedade.  
 
16h00 - Celebração Solene da Eucaristia presidida por sua Exª 
Reverendíssimo D. António Carrilho, Bispo Emérito do Funchal. 
Consagração a Nossa Senhora da Piedade. Início da Grande Pro-
cissão que percorrerá as principais ruas da Cidade acompanhada 
pela Banda Filarmónica Artistas de Minerva.  
 
23h00 - Fogo-de-Artifício junto à Ermida de Nossa Senhora da 
Piedade.  
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Obras / intervenções na Freguesia  

Pavimentação do Caminho do Palmeiral  

Melhoramentos na Rotunda da Cimpor 

antes depois depois 

antes durante depois 

Neste momento encontram-se em execução as seguintes obras:  

Pavimentação de Caminhos  Reparação de Caminhos Outras 

- Caminho dos Monteiros (Vale Judeu) 

 

 

- Reparação dos Caminhos a Sul da 

ER270 

• Hortas da Várzea da Mão; 
• Monte Poço (Luciano Simão); 
• Moinho até ao caminho das Estufas do 

Marinho; 
• Armazém do Inaicinho;  
• Sucata do Dimas; 
• Joaquim da Quinta - Britadeira; 

 
(continua...) 

 

- Construção de muro na Rua da Socie-

dade (Vale Judeu)  
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Destaque                   Regulamento Geral de Proteção de dados 

1926 

Década de 70 

O que é?  
O regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), 
(Regulamento (EU) 2016/679) de 27 de abril de 2016, foi adotado 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia, 
introduzindo novas regras relativas à proteção das pessoas singu-
lares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados.  
Este regulamento visa proteger os cidadãos face ao tratamento de 
dados pessoais em larga escala por parte de entidades e serviços 
da sociedade de informação. Para além do reforço da proteção 
jurídica dos direitos dos titulares dos dados, O RGPS define novas 
regras e procedimentos do ponto de vista tecnológico.  
 
A quem se aplica?   
Estão sujeitas à aplicação do RGPD as empresas e entidades que 
tratem dados pessoais e que tenham o seu estabelecimento no 
território da União Europeia, independentemente da sua localiza-
ção, ainda que o tratamento dos dados seja feito fora da UE. 
A Junta de Freguesia de São Sebastião, sensível a este tema, 
encontra-se a desenvolver todos os procedimentos necessários 
para que internamente os serviços estejam preparados para a apli-
cação do RGPD. 
 
Quando tem de ser aplicado?   
É aplicável obrigatoriamente a partir do dia 25.05.2018  
 
O que são dados pessoais? 
Dados pessoais são todas as informações relativas a uma pessoa 
singular viva (titular dos dados), identificada ou identificável. Tam-
bém constituem dados pessoais o conjunto de informações distin-
tas que podem levar à identificação de uma determinada pessoa.  
Dados pessoais são por exemplo: o nome, o número de contribuin-
te, o e-mail, o género, fotografia, dados de localização, fatores 
físicos, culturais ou sociais. São considerados dados sensíveis os 
que revelam a origem racial ou étnica, crenças religiosas, opiniões 
políticas ou dados sobre saúde ou vida sexual.  
 
Direitos dos titulares dos dados  
Direito a ser notificado 
Direito de portabilidade 
Direito de oposição 
Direito a ser informado 
Direito de acesso 
Direito de retificação  
Direito a ser esquecido  
Direito à limitação do tratamento  
 

Princípios do tratamento de dados pessoais 
- Licitude, lealdade e transparência 
- Limitação das finalidades 

- Minimização dos dados 
- Exatidão 
- Limitação da conservação  
- Integridade e confidencialidade 
 
Consentimento do titular 
É uma manifestação de vontade, livre, clara e informada, pelo qua 
o titular dos dados (pessoa a quem os dados dizem respeito) acei-
ta que os seus dados pessoais sejam tratados pela Junta de Fre-
guesia de São Sebastião. Este consentimento poderá ser retirado, 
em qualquer momento, a pedido do titular dos dados (direito a ser 
esquecido), existindo no entanto, limitações ao exercício deste 
direito, como por exemplo, o cumprimento dos prazos de conserva-
ção dos dados por motivos de interesse público, de faturação, fis-
cais, comerciais ou outros.  
 

Responsável pelo tratamento 
A Junta de Freguesia determina as finalidades e os meios do trata-
mento de dados pessoais para assegurar e comprovar que o trata-
mento é realizado de acordo com o Regulamento.  
 

Encarregado de proteção de dados 
É a pessoa designada pela Junta de Freguesia de São Sebastião 
a quem é atribuída a responsabilidade de assegurar que se cum-
prem todas as obrigações legais do Regulamento Geral de Prote-
ção de Dados.  
Contato de e-mail: rgpd@saosebastiao.pt 
 

Outros aspetos importantes 
O cumprimento das regras e princípios relativamente à proteção no 
tratamento dos dados das pessoas singulares são uma preocupa-
ção constante da Junta de Freguesia de São Sebastião, enquanto 
responsável pelo seu tratamento. Esta assegura que os dados 
pessoais fornecidos se destinam unicamente à finalidade para a 
qual foram recolhidos, sendo tratados de forma lícita, transparente 
e em obediência ao Regulamento Comunitária e demais legislação 
aplicável. 
Em caso de violação dos dados pessoais e quando esta for sus-
cetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades 
das pessoas singulares, o responsável pelo tratamento de dados 
pessoais está obrigado a notificar tal violação, se possível no 
prazo até 72 horas, à Autoridade de Controlo.  
 
 
In: 
- Câmara Municipal de Loulé .(2018). Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
- https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_pt  
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Atividades Culturais / Festas e Bailes 

 

 

Locais Datas e horários 

Escola do   
Parragil 

07 e 21 (terças-feiras)   
10h - 11h15 

Parragil 07 e 21 (terças-feiras)   
11h30 -12h30 

Bibliomóvel DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS E NOITE EUROPEIA DOS MUSEUS  

Inauguração da Exposição “Amar Cássima” de Sílvia Rodrigues  
Museu Municipal de Loulé 
18 de maio, 21h30 
Momentos surpresa de vídeo, dança, desfile de moda e música pelo DJ Miguel 
Neto. 
 

24.º aniversário do Museu Municipal de Loulé - Apresentação da Revista 

Raízes n.º7 
Museu Municipal de Loulé 
25 de maio, 16h30 
 

* 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  

4  Rita Melo  Baile de Aniversário  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

4 Ant.º Cardoso e Noémia D. Baile da Primavera Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

11 Ricardo Laginha  Baile  Centro Social e Cultural Parragilense  

11  Baile Social Sénior Salão de Festas Municipal 

18 Filipe Romão  Baile de aniversário  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

19 Tozé Pratas e Dina Teresa Chá dançante  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

25 Fábio Muchacho  Baile  Centro Social e Cultural Parragilense  

25  Baile Social Sénior  - Baile da Primavera  Salão de Festas Municipal  

25  Baile de Aniversário Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

12h - Torneio Internacional de Rugby do 
Algarve. 
 
15h - Insufláveis, jogos tradicionais, percur-
sos temáticos, Yoga, Tai-chi, xadrez, feira de 
modelismo, poesia em movimentoX e muito 
mais! 
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Gastronomia 

Lavre à volta das matas e limpe o melhor possível para evitar incêndios. Tratar e regar os ba-
tais. Enxertar damasqueiros, amendoeiras, cidreiras e laranjeiras. Na Horta (no Crescente), em 
local definitivo, semear e plantar abóboras, agrião, alface, beterraba, brócolos, cenoura, cou-
ves, 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 regados 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 2019  

Lua Dia Hora  

Lua Nova 04 23:45 

Quarto Crescente 12 02:12 

Lua Cheia 18 22:11 

Quarto Minguante 26 17:34 

Fases da Lua 

Dia 1: 
o sol nasce às 06h:40 
e põe-se às 20h28m.         
Dia 31:  
o sol nasce às 
06h14m e põe-se às 
20h55m.  
Neste mês os dias 
aumentam 53m. 

  

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Plantas companheiras VS Plantas antagónicas (III)  

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

  
 

Palitos de batata doce no forno 
 
1kg de batata-doce 
2 c. de sopa de azeite 
¼ de c. de chá de flor de sal 
3 c. de sopa de queijo parmesão ralado 
2 c. de sopa de salsa picada 
1 dente de alho picado sem a parte do meio 
 
Comece por pré-aquecer o forno a 230º. Lave bem e seque as ba-
tatas-doces. Sem retirar a casca, corte-as em fatias em comprimen-
to, com cerca de 1 cm de grossura. Depois corte cada fatia em pali-
tos. Coloque as batatas num tabuleiro forrado com uma folha de 
papel vegetal e espalhe o azeite e o sal. Leve ao forno e deixe as-
sar durante (aproximadamente) 20 a 25 minutos e vá mexendo para 
as batatas se soltarem. Devem ficar macias e com as pontas acas-
tanhadas. Numa taça grande, misture o parmesão, a salsa e o alho. 
Junte as batatas-doces assadas e misture novamente. Sirva de 
imediato. 
http://www.1001receitasfaceis.net/comida-saudavel/palitos-de-batata-doce-no-forno  

 
Creme de limão com açúcar em pó  

28 gramas de manteiga 
225 gramas de açúcar branco 
3 ovos grandes 
1 colher de sopa de raspas de limão 
25 gramas de farinha 

1/4 de colher de chá de sal 
250 ml de leite 
158 ml de sumo de limão espremido 
2 colheres de sopa de açúcar em pó 
 
Comece por untar uma forma ou 4 a 6 ramequins (formas) individu-
ais. Coloque de parte 2 colheres de sopa do açúcar e deite o resto 
para uma taça juntamente com a manteiga. Bata bem com uma 
batedeira até se formar uma mistura granulada. Acrescente as ge-
mas dos ovos uma a uma: de cada vez que colocar uma gema, 
bata bem. Ponha depois as raspas de limão e bata, a farinha e o sal 
bata novamente, e, por fim, o leite e o sumo de limão antes de bater 
uma última vez. Bata depois as claras em castelo mas, pouco antes 
de estarem prontas, acrescente as duas colheres de sopa de açú-
car que colocou de parte e volte a bater. Quando as claras estive-
rem bem firmes, junte-as devagarinho à mistura que fez com os 
ovos. Vá-as colocando e envolvendo muito lentamente com uma 
espátula: se as misturar, vai retirar o oxigénio que entrou ao batê-
las em castelo. Deite tudo para os ramequins e coloque-os dentro 
de uma panela alta, com água a ferver até meio, para cozinhar em 
banho maria. Ponha a panela no forno pré-aquecido a 175º C e 
deixe cozinhar, na prateleira do meio do forno, durante 30 minutos 
(se usar ramequins individuais) a 45 minutos (se for só uma forma). 
Retire os cremes quando estiverem dourados por cima (cuidado 
para não os deixar ficar acastanhados) e deixe-os arrefecer durante 
dez minutos. Sirva com um pouco de açúcar em pó no topo.  
https://www.casalmisterio.com/creme-de-limao-com-acucar-em-po-uma-219302  
 

Planta a cul%var Plantas companheiras Plantas antagónicas  

Alface Aipo, cebola, cenoura, couve, feijão, morango, pepi-

no, rabanete, tomate. 

Nenhuma. 

Alho, alho francês, 
cebolinho 

Aipo, alface, beterraba, couve, morango, tomate. Ervilha, feijão.  

Batata Espinafre, feijão. Abóboras, aipo, beterraba, couve, 

ervilha, girassol, pepino, tomate. 

Beterraba Alface, alho, cebola, couve, feijão-rateiro, rábano, 

morango e pepino.  

Feijão, alho-francês  e batata.  

Beringela Feijão e feijão-verde.  Nenhuma. 
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O avião contacta a torre: 
– Torre, aqui Cessna 1325, piloto estudante, estou sem combustível. 
Na torre, todos os mecanismos de emergência são acionados, todas 
as pessoas ficam atentas e já ninguém tem sequer uma chávena de 
café na mão. 
O suor corre em algumas faces e o controlador responde ao piloto: 
– Roger, Cessna 1325. Reduza velocidade para planar. Tem contac-
to visual com a pista? 
– EuX quer dizerX eu estou na pistaX estou à espera que me ve-
nham atestar o depósitoX 

________________________________ 
 

Uma menina chega a casa com metade da cara toda inchada. A 
Mãe diz-lhe: 
– Ó, minha queridaX que foi isso? 
E a menina responde, a custo: 
– Fui à pesca com o PaiX e estávamos no barco quando apareceu 
uma vespa e pousou-me na caraX 
– OhX e picou-te, foi? 
– NãoX o Pai matou-a com o remoX 

 

 

Desafio 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 E M F U I H L A T M E 

M A L M E Q U E R Ã S 

C I F I B O D J I U P 

D O T R L P F T G R I 

A X V C B N L M O L G 

E M Ã E F Y O J L Ç A 

R A F L R E R A S B N 

F R E A R I E V I L O 

U I U Ã C H S Ç O N M 

L A R I E D I V H K U 

A L I O P A P R U O P 

U 

O 

S 

G 

O 

D 

A 

I 

R 

E 

F 

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

- Maio 
- Malmequer 
- Mãe 
- Maria 
- Espiga 
- Videira 
 
 

- Trigo 
- Flores 
- Alecrim 
- Oliveira 
- Papoila 
- Feriado 
 
 

 
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 

Todo o corpo, quando submer-
so em água, perde em peso 
o correspondente ao volume 
da água deslocada. A pedra 
tem mais volume que o peso. 
O que significa que a pedra 
deslocará mais água, tornando-
se mais leve. A balança irá 
pender para o lado do peso.  

Num dos lados da balança, 
está uma pedra que pesa 
2kg. No outro lado, está um 
peso de ferro também com 2 
kg. A balança é colocada 
dentro de água. Para que 
lado penderá a balança?  

- “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”.  
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Topónimos                                             

 
“Antiga Rua de Nossa Senhora da Conceição ou Rua da Estalagem, tomou o atual nome em 26/03/1919. 
Segundo Fátima Botão esta artéria, em 1607, tinha a designação de Rua do Castelo ou Rua Principal da 

Fonte e ligava a Porta de Portugal à de Silves. 
Relativamente ao significado dos anteriores topónimos, o de Rua da Estalagem estava relacionado com 
um albergue que, segundo a tradição, existiu no atual Largo D. Pedro I, havendo noticia deste já na idade 
Média. O de Rua da Nossa Senhora da Conceição era relativo à ermida com o mesmo nome, localizada 
nesta artéria. 
Em 1918 esta artéria sofreu profundas obras de remodelação, tendo a Câmara resolvido adquirir a José 
Joaquim Marcelo Adelino Pereira, residente nesta vila, vinte e três metros quadrados de terreno da Rua da Estalagem para alarga-
mento e alinhamento desta.. Na intervenção efetuada foi demolida  a muralha da Alcaidaria  e construída, sobre o alicerce da mura-
lha e em parte do pátio, uma pequena casa. 
Em 1885 a Câmara Municipal adquiriu a referida casa para proceder à sua demolição e requalificação do espaço do pátio do castelo. 
 
Paio Peres Correia 
Notável fidalgo do século XIII, chefe peninsular da Ordem de Santiago, esforçado guerreiro e aliado 
politico, foi responsável pela conquista de Loulé (1249) e restante Algarve aos mouros. 
Devido à posição que ocupava na Ordem de Santiago, começou por apoiar as pretensões de Caste-
la ao território algarvio. Tudo indica  que tenha tomado partido por D. Afonso III na luta que levou à 
deposição de D. Sancho II. D. Afonso III concedeu-lhe grandes benefícios e à ordem a que perten-
cia. O mesmo monarca, porém, uma vez na posse do Algarve, de que ele fora o principal obreiro , 
contestou os direitos da Ordem de Santiago sobre as povoações de Tavira, Cacela e Castro Marim, 
vendo-se ela obrigada a cedê-las. Faleceu em 1275 e encontra-se sepultado na capela-mor da Igre-
ja de Santa maria de Tavira. Curiosamente, o mosteiro espanhol de Santa Maria de Tentúdia tem 
igualmente um túmulo de D. Paio Peres Correia, desconhecendo-se assim, o local exato onde está 
sepultado este guerreiro”.  
 
Bibliografia:  
Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.116 –117.  
 

 

 

 


