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Destaque  

Serviço Municipal de Proteção Civil  

   

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

A Proteção Civil é a atividade desenvolvida pelo 
Estado, Regiões Autónomas e Autarquias Locais, 
pelos cidadãos e por todas as entidades públicas 
e privadas, com a finalidade de prevenir riscos 
coletivos inerentes a situações de acidente grave 
ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos, prote-
ger e socorrer as pessoas e bens em perigo 
quando aquelas situações ocorram.  

 
 

Saiba mais na página 4 

Este é o mês da primavera, das flores, das andorinhas e 

dos dias maiores. No dia 20 às 10h29 dê as boas vindas 

à primavera e no dia 26 não se esqueça de acertar o reló-

gio para o horário de verão.  
O mês de Março é também o mês em que que se come-

moram o Dia Internacional da Mulher e o Dia do Pai, a 8 e 

a 19 de Março respetivamente.  
Este mês destacamos o Serviço Municipal de Proteção Civil  que se mudou recentemente 

para a nossa Freguesia, fique a conhecer a organização e competências deste serviço.  
No que respeita a animação o nosso destaque vai para a 20ª Grande Noite de Fado que 

terá lugar no dia 4 de Março no Centro Social e Cultural Parragilense.  Na mesma noite 

ainda poderá ir ao Baile das Flores na Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu. No 

dia 11 haverá Baile de Aniversário do Centro Social e Cultural Parragilense com o acorde-

onista Roberto Bernardino.  A 18 de Março, o acordeonista Sérgio Conceição animará o 

Baile da Pinha no Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco e para terminar teremos a 

25 o acordeonista Ricardo Alves a animar o Baile da Pinha no Centro Social e Cultural 

Parragilense.  
Nesta edição damos ainda alguns esclarecimentos relativos ao Cadastro Predial do Con-

celho de Loulé.  
A equipa d’O Mariola deseja a todos um excelente mês de Março.  
 

 

A Equipa d’O Mariola 



O Mariola Página 2 
Edição n.º 86 
Março 2017 

Notícias 

Divisão de Proteção Civil e de Vigilância  
agora mais perto de nós 

Curiosidades 

A Divisão de Proteção Civil e de Vigilância da Câmara Munici-

pal de Loulé  e o seu Serviço Municipal de Proteção Civil e Ser-

viço de Vigilância e Proteção do Património mudaram recente-

mente as suas instalações para a Rua de Camões n.º3 em 

Loulé (junto ao Hotel "Jardim Hotel").  

Informamos que à semelhança de anos anteriores a Federação 

de Caçadores irá disponibilizar um técnico para a elaboração 

das candidaturas ao Pedido Único 2017, na sede da Junta de 

Freguesia de São Sebastião, às quintas-feiras, a partir do dia 9 

de Março, mediante marcação prévia.  
As marcações poderão ser efetuadas presencialmente ou pelo 

telefone: 289410100 das 9h às 17h.  

Candidaturas ao Pedido Único 2017 

Informamos que se encontram abertas as inscrições para o 
programa "Férias para todos XL 2017" destinado a jovens dos 
13 aos 17 anos que decorrerá nas férias da Páscoa. Quem 
estiver interessado poderá inscrever-se na Junta de Freguesia 
entre os dias 24 de Fevereiro e 17 de Março. 

Programa "Férias para todos XL 2017" 
Equinócio da Primavera  

O equinócio da primavera ocorre em 2017 a 20 de março, às 
10h29, sinalizando o primeiro dia da primavera.  

Significado de Equinócio de Primavera 

Dá-se o nome de equinócio da primavera ao momento exato 
em que tem início a estação da primavera. A astronomia 
define então como equinócio da primavera o instante em que o 
Sol, assim como o vemos do planeta Terra, cruza o plano do 
equador celeste, isto é, a linha do equador terrestre que é proje-
tada na esfera celeste.  
Quando este evento acontece em Março, chama-se de equinó-
cio da primavera no hemisfério norte. No hemisfério sul o equi-
nócio da primavera acontece em Setembro. 
Equinócio é uma palavra em latim que aglutina dois termos com 
significados diferentes. Aequus significa "igual" e "nox", noite. O 
termo quer dizer literalmente "noites iguais", isto porque nessa 
altura a noite e o dia têm sensivelmente a mesma duração, 12 
horas. 
 
Curiosidade sobre o Equinócio da Primavera 
 
Curiosamente, os ovos desempenham um papel importante nas 
comemorações do equinócio da primavera em todo o mundo, 
uma vez que são também um símbolo de fertilidade. Conta um 
mito antigo que é possível equilibrar um ovo sobre a sua base, 
numa superfície plana, no momento exato em que se dá o equi-
nócio da primavera, isto é, no momento exato em que dia e noi-
te estão em equilíbrio perfeito. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ 

Informações úteis  

CADASTRO PREDIAL DO MUNICIPÍO DE LOULÉ 

A operação de execução do cadastro predial no Município de Loulé iniciou-
se no dia 1 de Julho de 2013. 

A área geográfica do município de Loulé está a ser objeto de uma 
operação de execução do cadastro dos prédios existentes, no âmbito 
do projeto nacional Sistema Nacional de Exploração e Gestão de In-
formação Cadastral (SiNErGIC), da responsabilidade de Direção-Geral 
do Território (DGT). Na região Algarve, os municípios de São Brás de 
Alportel e Tavira também se encontram abrangidos pelo SiNErGIC. 

O projeto tem por objetivo caraterizar todos os prédios, rústicos e urbanos, 
identificando os seus limites, os seus marcos e as suas estremas, bem como os seus proprietários, ou titulares de direitos, e efetuar 
a associação com os respetivos dados já existentes na Conservatória do Registo Predial e nos Serviços de Finanças. 

 A consulta pública do Cadastro Predial de Loulé, decorreu entre o dia 15 de Julho e o dia 22 de setembro de 2015. 

Neste momento encontra-se em curso a resolução das reclamações apresentadas pelos cidadãos, relativas à caraterização 
provisória dos prédios cadastrados no município de Loulé. Estas reclamações são apreciadas e decididas nos moldes previs-
tos no Decreto-lei n.º 224/2007, de 31 de maio, que define o regime experimental da execução, exploração e acesso à informação 
cadastral. 

Os cidadãos que apresentaram reclamação sobre a informação respeitante a prédios  recolhidos durante esta operação de execu-
ção do cadastro predial, serão notificados da decisão dessa reclamação pela Equipa de Apoio Técnico (EAT) nomeada para esse 
efeito. 

Esta EAT pode prestar os esclarecimentos e informações: 
- através do endereço eletrónico crodrigues@dgterritorio.pt; 
- através do telemóvel 919 364 155; 
- através do telefone (+351) 289 82 27 73; 
- presencialmente, mediante marcação prévia, através do 289 82 27 73, sendo o horário e o local de atendimento os seguintes: ter-
ças-feiras entre as 10.00 horas e as 12.00 horas, no Centro Social Autárquico, na Rua José Costa Guerreiro, em Loulé. 

 

Uma vez apreciadas e decididas todas as reclamações apresentadas, está previsto que a DGT comunique a conclusão da operação 
de execução do cadastro, incluindo a delimitação da área cadastrada, através de aviso a publicar no Diário da República e no seu 
sítio da internet (vide n.º 2 do artigo 34.º do diploma acima referido). 

Encontra-se também previsto que, após esta publicação e nos termos do artigo 47.º do mesmo diploma, a DGT possa emitir docu-
mentos cadastrais relativos aos prédios incluídos em áreas cadastradas. O fornecimento destes documentos cadastrais será efetua-
do nos termos previstos na Portaria n.º 936/2009, de 20 de agosto de 2009. 

 O sítio eletrónico da DGT não refere prazos para a conclusão dos trabalhos e entrada em vigor do cadastro predial deste 
município, mas de acordo com a informação disponível, a resolução das reclamações deve ocorrer ao longo de 2017, face 
ao número apresentado e à dimensão geográfica do concelho. 

 
Datas importantes do IRS em 2017 - Março  

 
Não deixe passar as datas importantes do IRS de 2016 (a entregar em 2017), em Março não se esqueça de:  

 
Reclamar faturas: Depois de validar as suas faturas tem entre 1 e 15 de Março para verificar possíveis erros 

no registo de despesas e para reclamar estas despesas no e-fatura.  
 



O Mariola  Página 4 
Edição n.º 86 
Março 2017 

Destaque                                                                                Serviço Municipal de Proteção Civil  

A Proteção Civil é a atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões 
Autónomas e Autarquias Locais, pelos cidadãos e por todas as 
entidades públicas e privadas, com a finalidade de prevenir riscos 
coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de 
atenuar os seus efeitos, proteger e socorrer as pessoas e bens em 
perigo quando aquelas situações ocorram. (Artigo n.º1 da Lei 

n.º27/2006 de 03 de Julho)  
A atividade de proteção civil tem carácter permanente, multidiscipli-
nar e plurissectorial, cabendo a todos os órgãos e departamentos 
da Administração Pública promover as condições indispensáveis à 
sua execução, de forma descentralizada, sem prejuízo do apoio 
mútuo entre organismos e entidades do mesmo nível ou provenien-
te de níveis superiores. 
O sistema municipal baseia-se na seguinte estrutura: Presidente da 
Câmara Municipal (PCM); Serviço Municipal de Proteção Civil 
(SMPC) e Comissão Municipal de Proteção Civil Municipal em estri-
ta articulação com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. 
 
Organização 
  
A atuação dos Serviços de Proteção Civil divide-se em 3 níveis: 

• Nível nacional; 

• Nível regional / distrital; 

• Nível municipal; 
Em cada um destes níveis existe um Responsável (Autoridade), um 
Serviço de Proteção civil, um Centro de Operações de Emergência 
e Planos de Emergência. 

 

Objetivos/Domínios 
 
São objetivos fundamentais da proteção civil municipal: 

Prevenir no território municipal os riscos coletivos e a ocorrência de 
acidente grave ou catástrofe deles resultante; 

Atenuar na área do município os riscos coletivos e limitar os seus 
efeitos no caso das ocorrências descritas na alínea anterior; 

Socorrer e assistir no território municipal as pessoas e outros se-
res vivos em perigo e proteger bens e valores culturais, ambientais 
e de elevado interesse público; 

Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas nas 
áreas do município afetadas por acidente grave ou catástrofe. 

 A atividade de proteção civil municipal exerce – se nos seguin-
tes domínios: 

• Levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos 
coletivos do município; 

• Análise permanente das vulnerabilidades municipais perante 
situações de risco; 

• Informação e formação das populações do município, visando 
a sua sensibilização em matéria de auto proteção e de colaboração 
com as autoridades; 

• Planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o 
salvamento, a prestação de socorro e de assistência, bem como a 
evacuação, alojamento e abastecimento das populações presentes 
no município; 

• Inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais 
facilmente mobilizáveis, ao nível municipal; 

• Estudo e divulgação de formas adequadas de proteção dos 
edifícios em geral, de monumentos e de outros bens culturais, de 
infraestruturas, do património arquivístico, de instalações de servi-
ços essenciais, bem como do ambiente e dos recursos naturais 
existentes no município; 

• Previsão e planeamento de ações referentes à eventualidade 
de isolamento de áreas afetadas por riscos no território municipal. 
 

Competências  

Os municípios são dotados de um serviço municipal de proteção 
civil (SMPC), responsável pela prossecução das atividades de pro-
teção civil no âmbito municipal. Os SMPC são os adequados ao 
exercício da função de proteção e socorro, variáveis de acordo com 
as características da população e dos riscos existentes no municí-
pio e que, quando a dimensão e características do município o justi-
ficarem, podem incluir os gabinetes técnicos que forem julgados 
adequados. 

O SMPC é dirigido pelo presidente da câmara municipal, com a 
faculdade de delegação no vereador por si designado. 
 
O SPMC de Loulé está situado na Rua de Camões,  nº 3, 8100-704 
Loulé 
Telefone: 289 400 827    
Fax:289 400 907 
Email: smpc@cm-loulé.pt 
Facebook: Proteção Civil - Loulé (SMPC) 
Blog: http://www.smpcloule.blogspot.com/ 

 

Nível  Serviço  Autoridade 

Nacional Autoridade Nacional de Proteção 
Civil  

Primeiro-Ministro 

Regional Serviço Regional de Proteção 
Civil e Bombeiros 

Presidente do Governo 
da Região Autónoma 

Distrital Centro Distrital de Operações de 
Socorro  

Governador Civil  

Municipal  Serviço Municipal de proteção 
Civil  

Presidente da Câmara 
Municipal de Loulé 
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Bailes e Festas 

 

Eventos e Workshops 

 Os eventos aqui destacados 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 de Olaria: 11 de Março - Loja Só Algarve - Largo Afonso III, 29 e 20 - 
Loulé - 10h30 - 12h30  Esclarecimentos: soalgarve@sapo.pt ou +351 965 066 807  
 
Workshop: Base de velas com elementos 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) : nadesportiva@hotmail.com  
 
Workshop: Confeção de um taleigo  
(por marcação) - Galerias de S. Francisco, fração Z , Largo de São Francisco 
Mais informações: Florbela A. Luís - 961580704 - linhaselivros@gmail.com 
 

Informações Úteis  

  

Locais Datas e horários 

Escola do  
Parragil 

14  (terça-feira)  

10h - 11h30 

Parragil 14 (terça-feira)  

11h45 -12h30 

Data  Músico  Atividade Local  

04 Lionel Alexandre Baile das Flores Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

11 Roberto Bernardino  Baile de Aniversário Centro Social e Cultural Parragilense 

11 Tozé Pratas & Dina  Baile Social Sénior Salão de Festas 

18 Sérgio Conceição Baile da Pinha  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

25  Ricardo Alves  Baile da Pinha  Centro Social e Cultural Parragilense 

25 Filipe Romão  Baile Social Sénior Salão de Festas 

Bibliomóvel  
MUDANÇA DA HORA (Hora de Verão)  

 
O horário de verão 2017 começa oficialmente em Portugal no do-

mingo dia 26 de março (na madrugada de sábado para domingo). 

Os relógios devem ser adiantados uma hora, ou seja à 1h:00 o 

relógio passará para as 2h:00. Este é assim o dia mais curto do ano. 

Datas comemorativas no mês de Março 

08 - Dia Internacional da Mulher 

19 - Dia do Pai  
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Gastronomia 

Preparar a terra  para o milho e batata (de regadio), e nas regiões com menos geada 

semear trigo, aveia, centeio e  cevada. No Minguante podar ainda as árvores frutíferas e 

continuar os seus tratamentos. As laranjeiras devem ser pulverizadas com cal em pó ou 

em leite. Concluir as trasfegas do vinho e na vinha combater o oídio. Na Horta preparar 

as estacas para feijão e ervilhas. Semear abóbora, alface, beterraba, couves, nabiça, 

ervilha, espinafre, feijão, melancia, melão, pepino, salsa, tomate, etc. Colher cebolas 

brancas e cebolinhos, rabanetes e azedas. No Jardim semear amores-perfeitos, cravos, 

crisântemos, dálias, bocas-de-lobo e chagas, além das indicadas nos meses anteriores. 

Colher as flores de tulipas serôdias, campainhas brancas, narcisos e goivos. Animais: 

vacinar os suínos contra doenças rubras e os bovinos, caprinos e ovinos contra o car-

búnculo.  

In “ Borda D’Água” 2017 

Lua Dia Hora 

Quarto Crescente 5 11:32h 

Lua Cheia 12 14:54h 

Quarto Minguante 20 15:58h 

Lua Nova 28 03:57h 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce às 07h:09 e 
põe-se às 18h30m.         
No dia 31 o sol nasce às 
07h23m e põe-se às 19h59m.  
 
Neste mês os dias aumentam 
cerca de 1 hora e 15 minutos. 
 
 

 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Pesticidas orgânicos, caseiros e baratos (Parte I)  

Pesticida de óleo vegetal  

Coloque uma colher de sopa de detergente de lavar loiça (15 ml) 

numa chávena  (250ml) de óleo vegetal. Desta solução tire 2 colhe-

res e meia de chá (12ml) para  250ml de água.  Agite bem e colo-

que num borrifador. O detergente deve ser neutro : Evite antibacte-

rianos, perfumados e outros detergentes especializados, uma vez 

que estes podem danificar as plantas.  
Faça um teste e borrife algumas folhas das suas plantas antes para garantir que escolheu um de-

tergente adequado - deixe passar um dia ou dois para  confirmar. Pulverize a mistura em qualquer 

lugar onde haja problemas. Borrife toda a planta, incluindo a parte inferior das folhas. Concentre-se 

nas partes onde as pragas colocam os seus ovos, já que o spray de óleo é feito para atacar    
os ovos e os insetos imaturos.  

Tarte de Laranja Merengada 

Para a base 
. 1 placa de massa quebrada redonda 
Para o creme  
. 1 lata de leite condensado  
. sumo e raspa de uma laranja grande 
. 4 gemas de ovo  
Para o merengue  
. 4 claras de ovo  
. 1 colher de café de vinagre de sidra  
. 100g de açúcar em pó 
 
Preparação:  Forre uma tarteira com a massa quebrada e 
pique o fundo com um garfo. Bata as gemas com o leite conden-
sado. Junte de seguida a raspa da laranja e o sumo.  Misture 
bem e coloque este creme dentro da tarteira, por cima da massa 
quebrada.  Leve ao forno pré-aquecido a 150ºC durante 25 a 30 

minutos, até a massa ficar 
douradinha. (A maneira 
mais fácil de verificar se 
está pronta é abanar a 
forma. Se o meio se manti-
ver firme é porque está 
cozida!)  Entretanto faça o 
merengue: Bata as claras 
em castelo. Quando esti-
verem quase no ponto, 
adicione o açúcar em pó e 
o vinagre. Bata mais um pouco até ficarem brilhantes e fir-
mes.  Retire a tarte do forno, deixe-a arrefecer um pouco e de-
pois disponha o merengue por cima dela (use uma colher ou um 
saco de pasteleiro para lhe dar o feitio que pretender).  Leve a 
tarte novamente ao forno (a 200ºC) apenas para dourar o meren-
gue.  Por fim, deixe a tarte arrefecer dentro do forno (desligado).  



O Mariola  Página 7 
Edição n.º 86 
Março 2017 

O Governo anunciou que as famílias que tivessem cinco filhos teriam 
15.000€ por mês de ajuda (abono de família) para sustentar a famí-
lia. 
 Um homem, que tinha quatro filhos, vira-se para a mulher e diz: 
 - Amor, eu devo admitir] Eu tenho um filho com minha amante e 
vou trazê-lo agora mesmo! 
 Ela olhou para ele chocada, mas, como ele não podia esperar, saiu 
a correr para ir buscar o 5º filho. 
 Quando voltou, ficou surpreso ao ver apenas dois de seus filhos e 
perguntou à sua esposa: 
 - Amor, onde estão os outros dois filhos? 
 Ela respondeu: 
 - Tu não foste a única pessoa que ouviu o anúncio! O pai deles veio 
buscá-los! 

___________________________________ 
 
Entre amigas: 
- O teu marido como vai com o sonambulismo? 
- Olha: já está curado. Fiz-lhe um tratamento, nunca mais se levan-
tou de noite! 
- Ah, sim? E que tratamento foi? 
- Mandei embora a criada, que tinha vinte anos, e arranjei outra que 
tem mais de cinquenta... 

 

 

Enigma 

Lazer 

Anedota 

Sopa de letras 

 P R I M A V E R A A D T 

A S R E S J Q L I P A S 

P W A T V L U Ç P I E B 

O S Q A Ç O I R Í L B S 

I V B I M O N L M U F A 

L A S S E R Ó Ç A T L H 

A I L É M A C V R E O N 

D N E R S T I H Ç A R I 

W Ó Q F J V O B O H E R 

X G O P A N A R C I S O 

V E R B E N A V F G H D 

E B Y I U O D P O I E N 

G M A D R E S S I L V A 

Tente localizar na grelha, 
as palavras da lista que 
estão escritas em todos os 

sentidos. 

- Primavera 
- Camélia 
- Equinócio 
- Papoila  
- Andorinhas 
- Lírio 
- Tulipa 
- Frésia 
- Madressilva 
 

- Narciso 
- Begónia 
- Verbena  
- Março  

- Flores 

Solução do enigma: é só colocar o palito número 1 e o 14 logo após o número 5, formando assim o número 1516.  

 

Sudoku 

Como jogar sudoku? 

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

Labirinto 

Provérbios 

- “Inverno de Março e seca de Abril, deixam o lavrador a 

pedir”. 
-  “Quando vem Março ventoso, Abril sai chuvoso”.  
- “Dizem os antigos, gente rude e sincera: Nunca passou 

por mau tempo a chuva da primavera”. 

- “Quando em Março arrulha a perdiz, ano feliz”.  
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Lugares / monumentos                           Campo de Megalapiás da Varjota 

 Edição, coordenação, reprodução e expedição 
 Junta de Freguesia de São Sebastião 
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 Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu, Centro 
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O Campo de Megalapiás da Varjota desenvolve-se no alinha-
mento Este - Oeste, a partir da cota dos 200 m, sensivelmente a 
meio da vertente exposta a oeste do Cerro da Águia, prolongan-
do-se até à vertente exposta para a depressão Almarjões-
Varjota ( Tomé,1996).  
No sector mais a oriente, é possível encontrar um  lapiás de apa-
rência residual, devido à intercalação de superfícies de dimen-
sões variáveis cobertas de terra rossa (vermelha), das quais 
sobressaem muito espaçadamente torres, dorsos, agulhas, ar-
cos, blocos pedunculados. Estas estruturas aparecem bem indi-
vidualizadas sem se encontrarem completamente a descoberto, 
pelo que a sua classificação mais correta será a de lapiás exu-
mado e/ou semi-exumado (Crispim, 1982)  
De realçar que algumas das estruturas atingem os 6 m de diâ-
metro e 8,60 m de altura (Tomé 1996). As formas lapiáres de 
menores dimensões são também muito variadas e abundantes, 
podendo-se encontrar, entre outras, lapiás alvéolar (muito carac-
terístico nesta zona), pias de dissolução, lapiás de regueiras, 
lapiás de caneluras e mesmo lapiás de juntas de estratificação e 
de diacláses (Tomé 1996). 
De realçar uma das formas mais curiosas a 'Pia Silveira', muito 
conhecida entre os populares da zona. Esta estrutura correspon-
de a uma pia circular, com cerca de 3 m de diâmetro e 2 m de 
profundidade, aberta num maciço rochoso de 15 m a 20 m de 
diâmetro por 4 m de altura (Crispim, 1982). A estrutura corres-
ponde a uma marmita de dissolução (Tomé, 1996). 
Para além da morfologia cársica subaérea tipicamente mediter-
rânica, existe também um desenvolvimento cársico subterrâneo, 
testemunhado pela existência de uma dezena de cavidades do 
tipo algar. (Lopes, F. e Monteiro, A. 2010).  

 
http://floradaserradaboaviagem.blogspot.pt/2012/12/flowers-of-south-
west-europe-revisited_2405.html 
 

O que são Lapiás: Lapiás são fraturas nas rochas calcárias 
formadas inicialmente pela dissolução da rocha na ligação com o 
solo e fendas são abertas. Após a erosão da camada superficial 
de solo, as rochas são expostas e a dissolução da rocha conti-
nua a expandir as fendas. Eventualmente as rochas são comple-
tamente separadas e formam campos de rochas niveladas ou 
padrões de sulcos e gretas. Solo e vegetação podem preencher 
os espaços entre rochas. 
Os Lapiás também pode ser causada pelos ciclos de congela-
mento e degelo em regiões de clima frio. 
 
Se estiver interessado em visitar o Campo de Megalapiás da 
Varjota: 
Coordenadas GPS : N 37° 10.342 W 008° 04.259  
 


