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Agora que o verão terminou, e os 

dias estão mais curtos, os eventos e 

a animação também diminuíram, no 

entanto ainda são muitas as ativida-

des que pode aproveitar para sair de 

casa e se divertir.  
No dia 1 começamos por ter o baile 

de Outono, no Centro Social e Cultu-

ral Parragilense, com o acordeonista 

Tozé Pratas e em Vale Judeu o Bai-

le das Anedotas, na Sociedade Re-

creativa e Cultural de Vale Judeu, com o acordeonista Filipe Romão. No dia 8 

haverá Baile Sénior no Pavilhão do Nera, com Tozé Pratas e Dina Teresa. A 15 

de Outubro, o Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco organiza o seu Baile 

das Enfieiras, com a acordeonista Rita Melo. No dia 22, o Centro Social e Cultu-

ral Parragilense organiza um baile com o Duo Ana & Edgar. E neste mesmo dia 

no Pavilhão do Nera será comemorado o Dia Internacional das Pessoas Idosas 

com a apresentação de uma revista à Portuguesa a partir das 15 horas.  
Nesta edição damos destaque à Associação Esperança e Paz, sediada na nos-

sa Freguesia e que tem apoiado a população idosa e mais desfavorecida desde 

2007.  
No final do mês ( na noite de 29 para 30 de Outubro) não se esqueça de acertar 

o relógio, pois os dias curtos e o horário de Inverno irão chegar.  
Aproveitamos ainda para desejar a todos um excelente mês de Outubro.  
 
 

A equipa d’ O Mariola 

Contactos:  

Rua José António Madeira 
8100-670 Loulé 
Tel. 289410100 / Fax. 289412966 
Tlm: 912249880 
geral@saosebastiao.pt 
www.saosebastiao.pt 

 

Destaque 

         Associação Esperança e Paz 

A Associação Esperança e Paz, 

funciona desde 2007, na Rua Serpa 

Pinto, n.º61, em Loulé, e tem presta-

do apoio de âmbito social e humani-

tário, sobretudo a idosos.  

 

Saiba mais na página 4 

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 
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Notícias 

EXCURSÃO A FÁTIMA 

A Junta de Freguesia de São Sebastião realizou nos dias 17 e 

18 de Setembro, uma excursão a Fátima. 
Esta excursão destinada a pessoas com mais de 60 anos de 

idade recenseadas na Freguesia, destina-se a proporcionar à 

população sénior uma oportunidade de convívio e enriqueci-

mento cultural.  
A viagem deste ano para além da habitual visita a Fátima in-

cluiu ainda uma visita ao Jardim da Paz no Bombarral.  

OBRAS NA RUA NOSSA SENHORA DA  
PIEDADE  
 
Estão concluídas as obras de melhoramentos efetuadas 
pela Câmara Municipal de Loulé, no troço final da  Rua Nos-
sa Senhora da Piedade. Estas obras que tiveram inicio em 
Junho permitiram criar passeios, lugares de estacionamento 
e melhorias a nível da drenagem de água pluviais.  

 
 

Antes 

Depois 

Está ainda a ser construído um parque de estacionamento 
junto à Rua Nossa Senhora da Piedade, o qual será uma 
mais valia pela sua proximidade das escolas, serviços e 
comércio.  
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Informações úteis  

Inquérito à estrutura das explorações agrícolas 

2016 
 
O Instituto Nacional de 

Estatística (INE) efetua 

regularmente inquéritos 

amostrais e presenciais 

junto das explorações 

agrícolas. Os produtores 

agrícolas a inquirir são 

previamente informados, 

por carta ou e-mail, de 

que as suas explorações 

agrícolas foram seleciona-

das para o inquérito, sen-

do indicado os objetivos 

do mesmo, bem como o 

período em que será efe-

tuado.   
O INE vai brevemente realizar um Inquérito à Estrutura das 

Explorações Agrícolas (IEEA2016), que decorrerá de Setem-

bro de 2016 a Março de 2017, na maioria das Freguesias 

do Algarve e junto de uma amostra selecionada de explora-

ções agrícolas. Pela primeira vez, nos inquéritos desta natu-

reza, estará também disponível a resposta pela internet (de 1 

de Setembro a 14 de Outubro de 2016).  

Dia Internacional do Idoso  

O Dia Internacional do Idoso é comemorado anualmente a 1 

de outubro. 

Este dia foi instituído em 1991 pela (ONU) Organização das 

Nações Unidas e tem como objetivo sensibilizar a sociedade 

para as questões do envelhecimento e da necessidade de 

proteger e cuidar a população mais idosa. A mensagem do dia 

do idoso é passar mais carinho aos idosos, muitas vezes es-

quecidos pela sociedade e pela família. 

No Dia Internacional do Idoso decorrem várias iniciativas para 

a população idosa, nomeadamente palestras, sessões de 

atividade física e workshops de artes manuais. 

Em 2016, o 26º. Dia Internacional das Pessoas Idosas cele-

brado pela ONU tem o tema: "Tome uma posição contra o 

envelhecimento". 

 
Frases para o Dia Internacional do Idoso 

• Respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com 

respeito, pois um dia seremos todos idosos. 

• Neste dia alegria, emoção, paz e amor no coração. 

• Por mais rugas que o idoso tenha, nada esconde o amor 

que tem por nós. 

• Quanto maior a idade, maior a sabedoria, a paciência e o 

amor. 
É com os idosos que podemos aprender mais sobre a vida. 

 

Segundo dados do Eurostat, Portugal será um dos países da 

União Europeia com maior percentagem de idosos e menor 

percentagem de população ativa em 2050. 

O Instituto Nacional de Estatística prevê igualmente que no 

ano de 2050, um terço da população portuguesa seja idosa e 

quase um milhão de pessoas tenha mais de 80 anos. Estes 

cálculos são feitos com base na tendência de envelhecimento 

da população, resultante do aumento da esperança de vida e 

da diminuição dos níveis de fecundidade. 

Existem 600 milhões de pessoas com mais de 60 anos no 

mundo. Em 2025 este número será o dobro. 

 

http://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-do-
idoso/ 

 

 

 

 

Recolha de Monstros 
Os monstros ou monos, são objetos 

volumosos fora de uso provenientes 

de habitações ou similares que pelo 

seu volume, peso, forma ou dimensão 

não podem ser recolhidos pelos mei-

os normais de remoção. A recolha de 

monstros não é executada pelos cir-

cuitos de recolha. É efetuada median-

te solicitação por escrito, por telefone ou pessoalmente à 

DHURS, em data e hora a acordar entre os respetivos serviços e 

o munícipe. É proibido colocar monstros junto aos contentores 

para resíduos urbanos sem o prévio consentimento dos serviços 

da autarquia. A Câmara Municipal de Loulé disponibiliza um ser-

viço, gratuito, de recolha de lixo, especialmente para os mons-

tros como frigoríficos, sofás, máquinas de lavar, móveis, col-

chões, entre outros.  

Contactar: Divisão de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos. Tlf: 

289400870 ou e-mail: dhurs@cm-loulé.pt 
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Destaque                                           

A Associação Esperança e Paz, associação humanitária de entreajuda e ação 

social, constituída em 2006, está sediada na Rua Serpa Pinto, n.º61, em 

Loulé (Freguesia de São Sebastião) e iniciou a sua atividade a  15 de Março 

de 2007.  

 

É uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) desde 19 de Julho 

de 2013, que tem como objetivos principais a proteção dos cidadãos na velhice e invalidez, infância, juventude e 

família, em situações de falta, diminuição de meios de subsistência ou incapacidade, promoção e proteção da saú-

de, prevenção e reparação de situações de carência ou desigualdade socioeconómicas, de disfunção, exclusão ou 

vulnerabilidade social; tem como objetivos secundários a promoção sociocultural junto da comunidade, apoios atra-

vés de programas de ocupações de tempos livres  e atividades lúdico/recreativas.  

 

O Centro está aberto todos os dias das 9h às 18h e ajuda sobretudo pessoas idosas com poucas ou nenhumas pos-

ses, proporcionando-lhes uma oportunidade de passarem o dia num ambiente acolhedor, descontraído, com acesso 

a alimentação, prática de exercício e assistência adequada. 

 

São prestados ainda serviços de fisioterapia, quiroprática, utilização de casa de banho e almoço cozinhado para 

aqueles que precisam, incluindo também pessoas desabrigadas.  

 

A Associação Esperança e Paz tem desenvolvido inúmeros projetos de formação, integração, cidadania e outros.  

 

Contatos e horário de funcionamento:  

Associação Esperança e Paz 

Rua Serpa Pinto, n.º61  

8100-714 Loulé 

Telefone: 289 432 992 
Diariamente das 9h às 18h.  
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Bailes e Festas 

 

Eventos 

 Os eventos aqui destacados 
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: Molho piri piri  
 23 - Lugar da Renda - 9:30h - 12:30h 
 
Workshop: Broas de amêndoa e mel 
(por marcação) - Lugar da Renda 

 

Mais informações: Célia Arraiolos 

(938364523) : nadespor�va@hotmail.com  

 COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIO-
NAL DAS PESSOAS IDOSAS  
 
Revista à Portuguesa “Eles querem éK 
Fado e Baile! 
 
22 de Outubro - 15h00 - Pavilhão do Nera 

Informações Úteis  

  

Locais Datas e horários 

Escola do 
Parragil 

 11 e 25 (terça-feira)  
10h - 11h30 

Parragil  11 e 25 (terça-feira)  
11h45 -12h30 

Data  Músico  Atividade Local  

1 Luís Godinho Baile de Outono Centro Social e Cultural Parragilense 

1 Filipe Romão  Baile das anedotas Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

8 Tozé Pratas e Dina Teresa Baile Sénior Salão de Festas do NERA 

15 Rita Melo  Baile das Enfieiras Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

22 Ana e Edgar Baile de Halloween  Centro Social e Cultural Parragilense 

Bibliomóvel Mudança de hora (horário de Inverno) 

O horário de inverno começa no 

dia 30 de Outubro.  Na noite de 
sábado 29 de Outubro para Domin-
go 30 de Outubro,  os relógios de-
vem ser retrocedidos em uma hora 
das 02:00 para a 01:00 h. 

Mais uma hora = portanto mais 
uma hora de sono!  
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Gastronomia 

Iniciar a colheita da azeitona e combater a gafa. Semear cereais praganosos. Em vivei-

ro, semear as amendoeiras e os pessegueiros. Nos lugares mais secos e abrigados, 

plantar as oliveiras. No minguante estercar as covas para as árvores a transplantar na 

Primavera. Plantar árvores de fruto e podar (corte diagonal) as árvores resistentes ao 

frio. Na Horta resguardar ao gelo e preparar canteiros para a sementeira de alface e 

cebola. Semear em local definitivo agrião, cenoura e rabanete. Colher feijões. No fim do 

mês, plantar morangueiros, alhos e cebolinhas. Colocar em local definitivo as couves de 

Primavera e a alface de Inverno; Colher a castanha, noz, avelã, abóbora e melão de 

Inverno; Jardim: estrumar, semear flores (como no mês anterior) e plantar roseiras, cri-

sântemos, lírios, narcisos, tulipas, cíclames, açucenas, jacintos, junquilhos, anémonas. 

Colher as flores do Outono: dálias, rosas, etc.  
 

 

In “Borda D’ Água” 2016 

Lua Dia Hora 

Lua Nova 1 01:11h 

Quarto Crescente 9 05:33h 

Lua Cheia 16 05:23h 

Quarto Minguante 22 20:14h 

Lua Nova 30 17:38h 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce às 07h:33 e põe
-se às 19h19m.         
No dia 31 o sol nasce às 07h03m e 
põe-se às 17h31m.  
 
Neste mês os dias diminuem cerca 
de 1h12 m. 
 
 

 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Frango Assado à Italiana  
 

4 pernas de frango ou 1 frango partido 
em pedaços 
2 tomates coração de boi grandes 
1 colher de sopa de orégãos secos 
4 dentes de alho 
1 colher de sopa de azeite 
75g de bacon em cubinhos 
75g de azeitonas pretas descaroçadas 
sal e pimenta q.b. 
 
Num pirex ou tabuleiro coloque o tomate previamente partido 
em cubos. Acrescente os orégãos, os dentes de alho picados 
grosseiramente, e o azeite. Envolva bem e acrescente o frango 
em pedaços. Tempere com sal e pimenta e por cima disponha 
as azeitonas e o bacon em cubinhos. Leve a assar em forno 
previamente aquecido a 180ºC durante cerca de 1h30 até o 
frango estar bem cozinhado e dourado e o molho apurado. 
Sirva com arroz ou massa e brócolos cozidos. Bom apetite! 

 

Tarte de Santiago  
 

150 gramas de açúcar branco 
150 gramas de farinha de amêndoa 
3 ovos médios 
Açúcar em pó q.b  
 
Pré-aqueça o forno nos 170º. Bata os ovos 
com o açúcar, mas só até duplicar o volume, não queremos um 
creme fofo e volumoso. Adicione a farinha de amêndoa e envol-
va com a ajuda de uma espátula de silicone. Verta a massa 
numa forma com 20 cm de diâmetro untada com manteiga, 
forrada com papel vegetal e novamente untada com manteiga. 
Leve ao forno durante cerca de 25 minutos. Faça o teste do 
palito, mas não é necessário que este venha completamente 
seco. Retire do forno e deixe arrefecer em cima de uma rede. 
Depois de fria, polvilhe a tarte generosamente com açúcar em 
pó  
 
Dica: Pode adicionar raspa de limão ou uma colher de chá de 
canela moída à massa.  

Receitas caseiras para combate a pragas na horta e jardim (parte I) 
 

• Lagartas, Pulgões e Cochonilhas  
Uma das receitas para eliminar estas pragar segue a seguinte receita: adicionar 10 g 

de sabão a 1 L de água quente, deixar arrefecer e pulverizar nas plantas. As joaninhas são um 

predador natural dos pulgões, evita usar inseticidas, pois estas são muito sensíveis a estes 

produtos. Ao plantar alhos perto das roseiras vai protegê-las dos ataques dos pulgões.  

 
• Moscas e Mosquitos 
Plantar manjericão em diversos sítios da horta ou jardim. As suas folhas funcionam como 

repelente destes insetos. Outra técnica é macerar folhas de manjericão e deixá-las de molho 

durante 1 dia, depois é só coar e pulverizar as plantas.  
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Um menino entra numa barbearia e o barbeiro sussurra para o cliente: “Este é o menino 

mais burro da cidade. Veja, vou prová-lo” 
O barbeiro tira uma nota de cinco euros e segura-a com uma mão, e coloca três moedas 

de um euro na outra. Ele chama o menino e pergunta: 
“Qual é a mão que escolhes, filho?” O menino escolhe as moedas e sai. 
“O que é que  lhe disse?”, disse o barbeiro, “Este menino não aprende!” 
Mais tarde, o cliente vai embora e vê o mesmo menino a sair da gelataria. 
“Menino! Posso fazer-te uma pergunta? Porque escolheste as moedas do barbeiro, ao 

invés da nota de cinco euros?” 
O menino lambe o gelado de creme e responde: 
“Por que no dia que eu escolher a nota, acaba a brincadeira! 

_____________________________ 
 
- Papá qual é a primeira coisa em que te fixas quando olhas para uma mulher bonita? 
- Na tua mãe, para ver se ela não está a olhar para mim! 

 

 
1. Sou um pai muito feliz 

Que traz ao lar muita alegria 
Ando sempre lá por fora,  
Só venho a casa um dia,  
Quem sou? 

 
____________ 

 
2. Procuram-me muitas vezes, 

tenho estima, o leitor creia;  
     mas se alguém olha para mim 

faz-me logo cara feia.  
     Quem sou eu? 

 

 

Adivinhas 

Lazer 

Anedota 

Sopa de letras 

 A X B E A E R T Y U I P E 

H E L S O N R E D A C A S 

C A O P U O I U A J A F Q 

A S C A T W Q R I U P F U 

R Z O N U A J O F I A O A 

R É S E B E N T A O S I D 

O D D Y R I O P A S T X R 

B R A S O R V I L R T U O 

T R O H A S E S Á I P Á L 

I É H A P Y R F P Ç A O U 

O G G H M O C H I L A L I 

P U C A N E T A S A Q Ç P 

A A R L O N G E D A L P T 

S R C A R T O L I N A S O 

Tente localizar na grelha, as 
palavras da lista que estão 

escritas em todos os sentidos. 

Outubro 

Livros 

Sebenta 

Cadernos  

Lápis 

Capas 

Mochila 

Canetas 

Borracha 

Afia 

Blocos 

Régua 

Esquadro 

Cartolinas  

 

 
 
 

Solução das adivinhas: 1 - Pai Natal;  2 - Sol 

 Sudoku 

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: completar todas as 81 células usan-
do números de 1 a 9, sem repetir os números numa mes-
ma linha, coluna ou grade (3x3).  

Labirinto 
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Lugares / monumentos                       Museu Municipal de Loulé - Sede   

Foto Raul Grade 

 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. 

F
ic

h
a 

T
éc

n
ic

a
 

O Museu Municipal é um equipamento cultural, permanente, ao 

serviço da comunidade e do seu desenvolvimento, que promove 

a investigação sobre vestígios do passado do homem e do seu 

meio ambiente, adquirindo, conservando e expondo-os com pro-

pósitos educativos, científicos e lúdicos, estimulando a salvaguar-

da, a valorização e a divulgação do património histórico, cultural e 

natural. 
O Museu Municipal de Loulé é a sede de uma estrutura polinucle-

ada de espaços museológicos que se proliferam um pouco por 

todo o concelho de Loulé. Instalado no piso térreo da antiga alcai-

daria do castelo de Loulé, este reúne os achados arqueológicos 

mais significativos, compostos essencialmente por conjuntos de 

peças de várias proveniências, recolhidos em áreas urbanas ou 

costeiras, em resultado de projetos de investigação, de prospe-

ções e de achados ocasionais. Outros espólios em estudo, guar-

dados em depósito, são provenientes da antiga Sociedade Filar-

mónica Marçal Pacheco, de Pedro de Freitas, do fotógrafo Guer-

reiro e outros. Presentemente o Museu exibe nas três salas uma 

exposição de longa duração dedicada à coleção de arqueologia, 

com conjuntos de peças provenientes de campanhas que decor-

reram em diversos locais do concelho. Estas seguem uma lógica 

sequencial, cujas épocas são representadas por achados arqueo-

lógicos que atestam da presença humana no concelho desde a 

pré e proto-história, seguindo-se os períodos da romanização e 

da islamização, na alta Idade Média. Na última sala do Museu, 

ainda algumas peças da Idade Média e da Idade Moderna ates-

tam da importância cultural, religiosa e económica do Convento 

de Nª Sª da Graça no espaço da antiga vila de Loulé. 

Anteriormente à inauguração oficial do Museu com a exposição 

de longa duração dedicada à arqueologia do concelho, já existia 

uma estrutura museológica montada no mesmo espaço inspirada 

num projeto de musealização datado de 25 de Março de 1985, da 

autoria de António Nabais e Isilda Martins. Este espaço era ante-

riormente a 1995 visitável mediante solicitação. 
O Museu teve a sua inauguração oficial no dia 25 de Maio de 

1995, e inseriu-se nas comemorações do Dia do Município, com 

projeto de arquitetura e museografia da autoria de Mário Varela 

Gomes, exibindo uma coleção de materiais resultantes de doa-

ções, recolhas de superfície e escavações arqueológicas. Inicial-

mente com duas salas, em 16 de Dezembro de 1999, o Museu 

passa a ter três salas de exposição. Dez anos após a sua inaugu-

ração comemorou-se o seu aniversário, tendo-se realizado várias 

atividades durante o dia e a noite. 
Outras iniciativas têm ocorrido no interior e exterior do Museu, 

desde conferências, concertos, visualização de filmes, entre ou-

tras. 
 
Horário de funcionamento:  
Terça a sexta: 10h00-18h00 
Sábado: 10h00-16h30 

Contactos: 

Tel.: 289400600 (ext.38550) 

Marcações para visitas orientadas: 289400957 / 289400611 


