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Destaque  

Almargem - Associação de defesa do pa-

trimónio cultural e ambiente do algarve 

   

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

A ALMARGEM é uma Associação sem 
fins lucrativos, fundada na cidade de Loulé 
em Junho de 1988 . 
Do ponto de vista legal, a ALMARGEM é 
considerada uma organização Não-
Governamental de Ambiente (ONGA) de 
âmbito regional, estando registada no 
Agência Portuguesa de Ambiente.  
 

Saiba mais na página 4 

 
Terminarei nos próximos dias o meu mandato como Presidente da 

Junta de Freguesia de São Sebastião no seguimento dos resulta-

dos das eleições autárquicas do passado dia 01 de Outubro que 

ditaram a não renovação do meu mandato e da minha equipa à 

frente dos destinos da nossa Junta de Freguesia. É o fim de um 

projeto que tinha idealizado para oito anos mas que os eleitores da 

nossa freguesia entenderam que não deveria ter continuidade. Du-

rante os últimos quatro anos, eu e a minha equipa, procuramos 

estar próximos das pessoas e responder às suas necessidades. 

Não fizemos tudo certo, mas fizemos tudo com muita vontade e 

boa intenção. Por isso não posso deixar de me lamentar, pessoal-

mente, por este resultado. Não o faço por qualquer falta de sentido do que aconteceu, muito 

pelo contrário, faço-o porque efetivamente sentia em mim e nas pessoas que me acompa-

nhavam a vontade de nos próximos quatro anos alavancar a Junta de Freguesia para outras 

áreas e assim criar respostas melhores e ainda mais efetivas aos nossos habitantes e visi-

tantes. A vida é mesmo assim, ganhar e perder. Posto isto não posso deixar de agradecer a 

todos aqueles que voltaram a confiar em nós, a todos aqueles que nos apoiaram e a todos 

aqueles que me acompanharam ao longo dos últimos quatro anos. Sejam os elementos do 

executivo ou da assembleia de freguesia, sejam as funcionárias da Junta, sejam todos os 

dirigentes desportivos, culturais, sociais e religiosos. A todos o meu muito obrigado por me 

permitirem trabalhar de forma efetiva em prol de São Sebastião. Foi uma honra que não vou 

esquecer e uma experiência que irei guardar com grande alegria. Resta-me deixar as felici-

tações aos vencedores e a todos aqueles que foram eleitos para os órgãos da Freguesia. 

Que saibam honrar a missão que o povo lhes confiou e que saibam estar disponíveis para 

ajudar as populações. Depois de tudo, o que fica é mesmo isso, a vontade de ajudar os ou-

tros.  
Muito obrigado. 

Helder Faísca 
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Informações Úteis / Notícias 

Atendimentos IN LOCO 

 
Financiamento no âmbito do DLBC                               

Desenvolvimento Local de Base Comunitária  
Associação In Loco (GAL Interior do Algarve Central)  

 
Se necessita de informação sobre os apoios em: 
 
Medida 10 PDR 2020  
- Pequenos investimentos na Exploração Agrícola; 
- Pequenos Investimentos na Transformação e Comercializa-
ção de produtos agrícolas; 
- Diversificação de atividades na exploração agrícola;  
- Cadeias curtas e mercados locais; 
- Promoção de produtos de qualidade locais;  
- Renovação de Aldeias (em territórios rurais).  
 

Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao 
Emprego (CRESC Algarve, Portugal 2020)  
 - Projetos de criação do próprio emprego ou empresa por de-
sempregados ou inativos que pretendam voltar ao mercado de 

trabalho; 
- Projetos de empreendedorismo social, bem como a promo-
ção de startups sociais; 
- Projetos de investimento para a expansão ou criação de pe-
quenas e microempresas, designadamente na área de valori-

zação e exploração de recursos endógenos, do artesanato e 
da economia verde;  
- Apoio à capacitação e constituição de empresas por mulhe-
res. 
 

Dirija-se à Junta de Freguesia de São Sebastião dia 23  de 
Outubro, das 14:00h às 17:00h.  

Para mais informações:  
Telf: 289 840 860 / 96 9986439 
Email: dlbc@in-loco.pt 
Avenida da Liberdade, 101  - São Brás de Alportel  
www.in-loco.pt 

Listas telefónicas 

Informamos que caso necessite 
de obter uma lista telefónica 
impressa, terá de a pedir ao 
seu prestador do serviço uni-
versal responsável, a MEO – 
Serviços de Comunicações e 
Multimédia (MEO). Para solici-
tar basta ligar para o 808 204 
204, das 9:00 às 17:00 horas, ou inscrever-se online 
em www.118net.pt , de 23 de Outubro a 29 de Novembro de 2017. 

De referir que as listas telefónicas serão entregues apenas às pes-
soas que as solicitem, previamente e de forma expressa, e de for-
ma gratuita quando correspondem à respetiva área de residência. 
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Informações Úteis / Notícias  

Excursão a Fátima 

A Junta de Freguesia de São Sebastião realizou nos dias 16 e 

17 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 incluiu 

ainda uma visita ao Palácio da Ajuda em Lisboa e ao Mosteiro 

de Alcobaça.  

Cartão de Cidadão - novas regras 

De acordo com o Ministério da 
Modernização Administrativa e 
Ministério da Justiça, o Cartão de 
Cidadão passou a ser válido por 
10 anos a partir de segunda-feira, 
2 de outubro. 

A portaria com a regulamentação 
do documento de identificação português e que estabelece no-
vas regras para a renovação do antigo bilhete de identidade, dá 
conta ainda da possibilidade de renovação do Cartão de Cidadão 
a partir de casa, mas só a partir de 4 de dezembro. 

Renovar o Cartão de Cidadão também ficou mais caro. Qualquer 
cidadão português com pelo menos 25 anos só irá precisar de 
renovar o Cartão de Cidadão de 10 em 10 anos a partir de 2 de 
Outubro, estabelece o documento elaborado pelo Ministério da 
Modernização Administrativa e pelo Ministério da Justiça. Quem 
não tiver completado esta idade, terá de continuar a deslocar-se 
aos serviços administrativos de cinco em cinco anos, como é 
prática atualmente. 

As novas regras aplicam-se a quem renovar o CC a partir do dia 
2 de Outubro. 

Comando Distrital de Operações de Socorro  
de Faro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

É junto ao Quartel de Bombeiros de Loulé que, dentro de um ano 
e meio, irá nascer o novo edifício do CDOS – Comando Distrital 
de Operações de Socorro de Faro da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC). A primeira pedra deste equipamento que 
irá servir a região algarvia foi lançada no passado dia 15 de Se-
tembro.  
As novas instalações, localizadas num terreno cedido pela Autar-
quia com cerca de 7000 m2, irão substituir o atual espaço do 
Comando Distrital, na baixa de Faro, que se encontra desajusta-
do face às exigências atuais em matéria de proteção civil.  
 
 
 
http://www.cm-loule.pt/pt/noticias/12917/edificio-do-comando-distrital-de-operacoes-
de-socorro-de-faro-ja-foi-lancado-e-reforca-centralidade-de-loule.aspx 
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Destaque       Almargem - Associação de defesa do património cultural e ambiente do algarve 

1926 

Década de 70 

A ALMARGEM é uma Associação sem fins lucrativos, fundada na cidade de Loulé em Junho de 1988 e registada oficialmente na 

cidade de Silves em Julho do mesmo ano. 

A ALMARGEM tem como objetivos principais: 

• o estudo e divulgação dos valores mais significativos do património natural, histórico e cultural do Algarve; 

• a defesa intransigente desses mesmos valores e a apresentação de propostas concretas para a sua recuperação e valorização; 

• a promoção de atividades que visem um desenvolvimento local integrado e respeitador da natureza. 

A ALMARGEM tem sede social em Loulé, funcionando com base em Estatutos e Regulamento Interno devidamente aprovados. A 

sua organização interna assenta no voluntariado e soberania dos seus Associados que, de dois em dois anos, elegem em Assem-

bleia Geral os Órgãos Sociais. 

A Assembleia Geral é o órgão máximo da Associação sendo responsável pela discussão e aprovação anual do Plano de Atividades 

e do Relatório de Atividades. 

Do ponto de vista legal, a ALMARGEM é considerada uma organização Não-Governamental de Ambiente (ONGA) de âmbito regio-

nal, estando registada no Agência Portuguesa de Ambiente. É ainda membro fundador da Confederação Portuguesa de Associações 

de Defesa do Ambiente. 

A ALMARGEM desenvolve habitualmente atividades muito diversificadas que vão desde a execução de projetos de sensibilização 

ecológica e cultural até à organização de ações de descoberta e promoção da natureza e do mundo rural, passando pela produção 

de estudos e pareceres técnicos e científicos sobre vários assuntos. Procura, também, manter uma vigilância e intervenção constan-

tes perante as ameaças e agressões que afetam o ambiente e o património cultural do Algarve. 

 

Contactos:  

Rua de S. Domingos, 65 
Apartado 251 
8100-536 Loulé 
 
E-mail: almargem@mail.telepac.pt 
Telefone: 289 412 959  
Telemóvel: 925 481 986  
Site: http://www.almargem.org 
O horário de atendimento é das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00, de 2ª a 6ª feira (exceto Feriados).  
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Informações Úteis / Atividades / Festas 

 
Exposição “Aventuras em Al-’ULYÀ” - A His-
tória de uma banda desenhada 
Argumento de João Miguel Lameiras e João 
Ramalho - Santos / Ilustrações de André Caeta-
no. 
Alcaidaria do Castelo - Até 18 de Novembro  
Org: Câmara Municipal  
 
Exposição “Mundo Interior” de João Garcia 
Miguel  
Convento de Santo António  - Até 27 de Outubro  
Ter. a Sex.: 10h00 - 18h00 / Sáb: 09h30 - 16h00 
Org: Câmara Municipal 

Data  Músicos  Atividade Local  

7 Tozé Pratas e Dina Teresa Baile da Adiafa Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

7 Vítor Alves Baile Social Sénior Salão de Festas Municipal  

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

21 Luís Godinho Noite de Halloween Centro Social e Cultural Parragilense  

21 José Pasadinhas Baile Social Sénior Salão de Festas Municipal  

 

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: 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  
28 de Outubro  - 14h30 - 17h30 
Galerias de S. Francisco, fração Z , Largo de São Francisco 
Mais informações: Florbela A. Luís - 961580704 -  
linhaselivros@gmail.com 
 

 

 

Locais Datas e horários 

Escola do  

Parragil 

10 e 24 (terça-feira)  

10h - 11h30 

Parragil 10 e 24 (terça-feira)  

11h45 -12h30 

Bibliomóvel 

Como forma de promover a 
Orientação Pedestre, a 
autarquia volta a organizar 
no dia 14 de Outubro, a 2ª 
edição da Prova de Orienta-
ção Pedestre - Cidade de 
Loulé. Esta prova tem início 
marcado para as 15h00, 
com concentração dos par-
ticipantes no Parque Muni-
cipal de Loulé (junto ao 
Anfiteatro António Aleixo) 
às 14h00 para levantamen-
to de dorsais. A prova admi-
te participações individuais 
ou em equipas (3 elemen-
tos) e conta com as distân-
cias médias aproximadas 
de 5 a 8 km. 

2ª Prova de Orientação Pedestre Cidade de Loulé  

Mudança da Hora  

Na madrugada de 

29 de outubro de 
2017 (domingo), a 
Hora Legal muda 
do regime de Verão para o regime de 
Inverno. 
Em Portugal continental e na Região 
Autónoma da Madeira, às 2:00 horas da 
manhã atrasamos o relógio de 60 minu-
tos, passando para a 1:00 hora da ma-
nhã. 
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Gastronomia 

Iniciar a colheita da azeitona e combater a gafa. Semear cereais praganosos. Em viveiro, 
semear as amendoeiras e os pessegueiros. Nos lugares mais secos e abrigados, plantar 

as oliveiras. No Minguante estercar as covas para árvores a transplantar na primavera. 
Plantar árvores de fruto e podar (corte diagonal) as árvores resistentes ao frio. Na Horta 
resguardar do frio e preparar canteiros para a sementeira da alface e cebola. Semear em 
local definitivo agrião, cenoura e rabanete. Colher feijões. No final do mês, plantar  moran-
gueiros, 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, crisânte-
mos, lírios, narcisos, tulipas, cíclames, açucenas, jacintos, junquilhos, anémonas. Colher as 
flores de Outono : dálias, rosas, etc.  

In “ Borda D’Água” 2017 

Lua Dia Hora 

Lua Cheia 5 19:40h 

Quarto Minguante 12 13:25h 

Lua Nova 19 20:12h 

Quarto Crescente 27 23:22h 

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 17h38m.  
Neste mês os dias diminuem 
cerca de 1 hora e 11 minutos. 

 
 

 
 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Como usar o bicarbonato de sódio na horta e no jardim (parte II)  
 
Teste de PH - O bicarbonato de sódio permite medir a acidez do solo de uma maneira simples. Mo-
lhe a terra e deite o bicarbonato: se começarem a aparecer bolhas de ar, o pH está abaixo de 5 e o 
solo está ácido.  
Tornar os tomates mais doces - Se o tomate tende a ser ácido, coloque bicarbonato de sódio à 
volta da planta e em princípio ficarão mais doces.  
Repelir animais indesejáveis - Para afastar animais como as formigas e os coelhos, basta espalhar 
bicarbonato nos limites da horta ou jardim.  
Para plantas alcalinas - Plantas como as begónias ou os gerânios gostam de solos alcalinos. O 
bicarbonato de sódio é uma boa solução para pôr na água de rega e vê-las a despontar.  

Gelado de marmelo com Moscatel 
 
550g de polpa de marmelo assado 
(aprox. 4 marmelos) 
1dl de vinho Moscatel 
2 colheres de sopa de mel 
1 iogurte tipo grego natural (125g) 
1/2 colher de chá de canela 
1 pitada de noz moscada 
400ml de natas com 35% de gordura 
250g de açúcar  

 
Numa taça ou no copo do liquidificador juntar a polpa de marme-
lo assado, o moscatel, o mel, a canela e a noz moscada. Triturar. 
Juntar o iogurte tipo grego e voltar a triturar. Bater muito bem as 
natas, que deverão estar frias, com o açúcar. Juntar a mistura de 
marmelo com as natas. Envolver muito bem. Colocar o prepara-
do na máquina de fazer gelados e seguir as indicações do fabri-
cante. Caso não tenha máquina de gelados coloque o preparado 
do gelado num recipiente que possa ir ao congelador. Deixe ficar 
aproximadamente 30 minutos, retire e bata muito bem, para que 
não se formem os cristais de gelo. Leve novamente ao congela-
dor e vá repetindo a operação até o gelado estar congelado. 

Bolo de marmelo assado com nozes 
 
2 copos de nozes picadas 
2 copos de marmelo assado 
2 copos de farinha com fermento 
2 copos de açúcar 
2 colheres de sopa de licor de     
marmelo (facultativo) 
1/2 copo de óleo 
7 ovos 
2 colheres de chá de canela  
 
Assar dois marmelos no forno. Limpá-los de peles e sementes 
de modo a que fique só a polpa. Esmagar o marmelo para o bolo 
com um garfo. Colocar todos os ingredientes numa taça e envol-
vê-los muito bem. Levar ao forno numa forma untada com mar-
garina.  
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Um homem sentado na varanda da sua casa com a sua esposa diz: 
- “Eu te amo!” 
Ela pergunta: 
- Este é você, ou já é a cerveja a falar?” 
Ele responde: 
- Sou eu... a falar com a cerveja.  

______________________ 
 

- O meu cão perdigueiro é tão extraordinário que, a um quilómetro de 

distância, sabe logo que sou eu. Que me dizes a isto? - Que devias 

lavar-te mais vezes!  
______________________ 

 
Um caracol ia a atravessar a estrada e foi atropelado por uma tartaru-

ga. Quando acordou nas urgências do hospital perguntaram-lhe o que 

é que lhe tinha acontecido: - Como é que quer que eu saiba?!?!? Foi 

tudo tão depressa!!!!!  
______________________ 

Um elefante pisa uma pulga. A pulga sai debaixo da pata do elefante, 
olha para ele refilando, e diz-lhe: - Vê lá se gostavas que te fizesse o 
mesmo?  

1) Havia duas mães, duas filhas e 4 melancias, cada 

mulher comeu 1 e sobrou 1, como é possível?  
______________________________ 

 
2) Quantos buracos tem esta t-shirt?  
 

2 
4 
6 
8 

 

Enigmas 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 H S E Z O N B R A S I M 

A C L L U R E S A F J Ã 

L W O U T O N O L L U O 

L E R W U A S X V E F A 

O A S F B R O N Ã S R D 

W X M A R M E L O S G A 

E Q U E O R T O I A U L 

E A E S R F S Ã M O R E 

N U I S F B N I K B P M 

M A R M E L D A D M A R 

D S S A R O B Ó B A R A 

O B M A G A L O B G E M 

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

sentidos. 

- Outubro 
- Nozes 
- Outono 
- Marmelos  
- Gamboas 
- Romãs  
- Abóboras 
- Halloween 
- Marmelada  

Solução dos enigmas:  a) Eram 3 mulheres, sendo que uma das mulheres era mãe de uma e filha da outra.    B) são 8 buracos 

 Sudoku 

Como jogar sudoku? 
O Sudoku é um passatempo, para ser jo-
gado por apenas uma pessoa, que envolve 
raciocínio e lógica. 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 

- “Em Outubro sê prudente: guarda pão, guarda semente”.  
- “Logo que Outubro venha, procura a lenha”.  
- “Outubro meio chuvoso, torna o lavrador venturoso”.  

- “Outubro quente traz o diabo no ventre”.  
- “Em Outubro pega tudo”.  
- “Com a vinha em Outubro, come a cabra e engorda o     

boi”.  
- “No Outono o Sol tem sono”.  
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Lugares / Monumentos       

 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 
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Localizada a poente da muralha do Castelo, a praça Afonso III é dedicada ao rei português responsável pela conquista de Loulé aos 
mouros em 1249. Este topónimo foi-lhe atribuído em sessão de Câmara de 19/06/1935, por proposta do vogal João Moura. 
Esta praça foi outrora chamada de largo do Chafariz, por aí ter existido um bebedouro de animais, destruído no ano de 1978. Este 
chafariz era circular e recebia a água proveniente das Bicas Velhas, que corria permanentemente por uma calha de pedra. Esta de-
nominação já aparece referenciada nas Décimas da Vila de 1802. 
 Quanto a D. Afonso III (1210-1279) ficou conhecido como o Bolonhês e outorgou foral a Loulé, em Agosto de 1266, tendo a consoli-
dação administrativa do País constituído o seu maior mérito. 
 

In: "Dicionário Toponímico: Cidade de Loulé" de Jorge Filipe Maria da Palma. 


