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Destaque 

Canil Municipal de Loulé  

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

A preocupação fundamental do 
Serviço Médico Veterinário é a 
defesa da Saúde Pública e do 
meio ambiente, adotando medidas 
de vigilância epidemiológica, profi-
laxia médica, profilaxia sanitária e 
policia sanitária bem como a defe-
sa do bem-estar animal. 

 
 

Saiba mais na página 4 

Chegou o Outono, os dias estão mais curtos, os 

eventos e a animação também diminuíram, no en-

tanto ainda são muitas as atividades que pode usu-

fruir.  
Começamos a 2 de outubro com uma sessão de 

esclarecimento na sede da Junta de Freguesia de 

São Sebastião, organizada pela associação in loco e 

sobre as regras aplicáveis às unidades de produção 

de aguardente de medronho.  
No dia 6  a Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu organiza o baile da adiafa 

com o acordeonista Ricardo Laginha.  
A 13 de outubro haverá baile das enfieiras no Clube Cultural e Recreativo do Monte 

Seco com a animação a cargo do acordeonista João Paulo Cavaco.  
Segue-se a 20 de outubro mais um baile com Ana e Edgar no Centro Social e Cultu-

ral Parragilense.  
Outubro é também o mês em que regressam os chás dançantes organizados pela 

Junta de Freguesia de São Sebastião. Assim teremos no dia 28, a partir das 15 ho-

ras um chá dançante com o acordeonista Ricardo Alves, no Centro Social e Cultural 

Parragilense.  
No final do mês (na noite de 28 para 29 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 
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Notícias e Informações úteis 

Avisos da Proteção Civil  

1- Que tipo de desconto é? Quem tem direito? 

A tarifa social é um desconto aplicado pelo Estado, de forma a 
reduzir o esforço que as famílias têm com o pagamento das fatu-
ras de eletricidade e gás natural.  
A atribuição do desconto está relacionada com a situação econó-
mica de cada agregado familiar, ou seja, depende 
do rendimento que cada um aufere anualmente e também se o 
consumidor é beneficiário de prestações sociais provenientes da 
segurança social.  
O desconto permite uma redução de 33,8%, diretamente na fatura 
da luz e do gás natural, sobre o consumo, potência elétrica e ainda 
no acesso às redes. O desconto é aplicado antes do IVA. Além 
disto, o consumidor deve ser o titular do contrato de luz ou gás e  
não ter uma potência contratada superior a 6,9 kwh. 
 
2- Pretende saber se tem direito? Saiba como.  

O desconto terá de ser atribuído de forma automática na fatura 
dos consumidores elegíveis. Esta atribuição é efetuada através de 
um cruzamento de dados dos consumidores entre a Segurança 
Social, Direção Geral de energia e a Autoridade Tributária com as 
fornecedores de energia. 

Em caso de possuir os requisitos, a aplicação é obrigatória e auto-
mática. No entanto, a maioria das empresas de energia não está a 
realizar a ativação da tarifa social. Desta forma, deve ser o consu-
midor a entrar em contacto com o seu fornecedor e solicitar a ati-
vação da tarifa social.  
Apesar de preencherem os requisitos, a maioria dos consumidores 
desconhece tal informação e acabam por não estar a usufruir da 
tarifa social. De momento este apoio destina-se à energia, no en-
tanto está a ser analisada a possibilidade de se estender os apoios 
ao sector das telecomunicações. 
 
Para informação mais detalhada sobre a tarifa social, consulte: 
•  http://www.tarifasocial.dgeg.pt/ 
•  http://www.erse.pt/consumidor/tarifasocial/Paginas/ TarifaSoci-

al.aspx 
• https://lojaluz.com/tarifa-energia/tarifas-sociais-eletricidade-gas-

natural 
• http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/

id/11986582  
• http://selectra.pt 

Tarifa social na eletricidade e gás natural  
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Notícias e Informações úteis (continuação) 

Sessão de esclarecimento da In Loco  

A Associação In Loco vai levar a cabo no dia 2 de outubro, às 
14:30h, na sede da Junta de Freguesia de São Sebastião, uma ses-
são de esclarecimento sobre as regras aplicáveis às unidades de 
produção de aguardente de medronho com apresentação a cargo de 
Luís Lopes, inspetor da ASAE. 
Esta sessão de esclarecimento destina-se aos produtores de aguar-
dente de medronho, técnicos, distribuidores, embaladores, industrias 
agroalimentares e intermediários. 

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 
desempregados 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 29  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 

Atendimentos IN LOCO 

Horário de Inverno  

Mudança da Hora  

Na madrugada de 28 de outubro de 2018 
(domingo), a Hora Legal muda do regime de 
Verão para o regime de Inverno. Em Portu-
gal continental e na Região Autónoma da 
Madeira, às 2:00 horas da manhã atrasamos 
o relógio 60 minutos, passando para a 1:00 hora da manhã. 

Halloween  

Celebrado a 31 de outubro, o dia das bruxas é conhecido mundial-
mente como um dia celebrado principalmente nos Estados Unidos, 
onde é chamado de Halloween. Esta festa reproduz as tradições dos 
povos de Gália e Grã Bretanha entre os anos 600 a.C e 800 d.C.  
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Destaque                                                                                                  Canil Municipal de Loulé                   

In: h�p://www.cm-loule.pt/pt/menu/208/canil-municipal.aspx 

 

Serviço Médico-Veterinário 
Objetivos 
A preocupação fundamental do Serviço Médico Veterinário é a 
defesa da Saúde Pública e do meio ambiente, adotando medidas 
de vigilância epidemiológica, profilaxia médica, profilaxia sanitária 
e policia sanitária bem como a defesa do bem-estar animal. 
 
Ações 
Destas medidas são mais visíveis a Campanha de Vacinação an-
tirrábica e a captura, recolha e observação dos animais vadios ou 
errantes no espaço público, ou dos que agridem pessoas ou ou-
tros animais. Portugal mantém, desde há muitos anos, um estatuto 
de indemnidade relativamente á raiva animal, que é uma das zoo-
noses transmissíveis ao ser humano pelos carnívoros domésticos, 
a saber: 
Raiva; 
Quinococose; 
Hidatidose; 
Leishmaniose; 
Leptospirose. 
  
Portanto, parece muito importante disciplinar a posse ou de-
tenção dos animais domésticos, que deve obedecer ás condi-
ções que a seguir se referem: 
Boas condições de alojamento, saúde e bem-estar animal; 
Obrigatoriedade de registar os cães com mais de 4 meses na Jun-
ta de Freguesia; 
Obrigatoriedade de identificação eletrónica em todos os animais 
nascidos a partir de Julho de 2008 
Respeitar as razões de salubridade e de tranquilidade da vizinhan-
ça: Tomar medidas adequadas para não os deixar fugir. 
  
CÃES POTENCIALMENTE PERIGOSOS 
Aquele que, devido ao seu comportamento agressivo ou tamanho 
e potencia da mandíbula, possa causar lesões ou morte a pessoas 
ou outros animais, nomeadamente os das seguintes raças ou seus 
cruzamentos: 
Fila brasileiro; 
Dogue argentino; 
Staffordhire Bull Terrier 
Staffordhire Terrier Americano; 
Pit bull terrier; 
Rottweiller; 
Tosa Inu. 
  
OBRIGAÇÕES LEGAIS 
•  É obrigatório à esterilização das raças acima referidas 
• Que o canídeo tenha a vacina antirrábica válida 
• Que o animal esteja identificado com microchip, colocado por 

médico veterinário 
• Ter seguro de responsabilidade civil para o animal 
• Ter registo criminal do detentor 
 

• É obrigatório possuir uma licença especial, obtida anualmente 
na Junta de Freguesia da área de residência 

• O detentor destes cães tem de ser maior de 18 anos 
  
COMPETENCIAS E FUNÇÕES DO MÉDICO VETERINÁRIO 
MUNICIPAL 
Área da Saúde e Bem-Estar Animal 
• Animais de Companhia 
  
Área da Saúde Pública Veterinária e da Higiene e Segurança 
Alimentar 
• Animais de Espécies Pecuárias 
• Pareceres Técnicos sobre Licenciamento e Bem-estar Animal de 

Espécies Pecuárias 
• Pareces Técnicos sobre Licenciamento e Veículos de Transpor-

te de Animais Vivos 
  
Venda Ambulante de Alimentos 
• Venda Ambulante e Atividade de Feirante 
• Licenciamento de Estabelecimentos Comerciais (grossistas e 

retalhistas) de géneros alimentícios de origem animal 
• Licenciamento de Estabelecimento de Fabrico para Venda Dire-

ta de Produtos Alimentares de Origem Animal 
• Controlo e Inspeção Sanitária dos Produtos Alimentares de Ori-

gem Animal e dos Estabelecimentos onde se transformam, pre-
param, ou manipulam de Produtos Alimentares de Origem Ani-
mal 

  
OUTRAS FUNÇÕES ESPECÍFICAS DO MÉDICO VETERINÁRIO 
MUNICIPAL 
• Inspeção em Mercados e Feiras Municipais 
• Inspeção alimentar em Escolas do Ensino Pré-escolar e Básico 
• Inspeção alimentar em Cantinas, públicas e privadas 
• Controlos Veterinários no âmbito do Comércio Intracomunitário 

de produtos alimentares de origem animal 
• Inspeção Sanitária de Abate de Animais para efeitos de Auto-

consumo 
• Inspeção de Abate de Animais em Montarias e de Peças de 

Caça Selvagem 
 
Regulamentos: 
- Regulamento dos Direitos dos Animais do Município de Loulé 
- Regulamento Municipal Sobre Apascentamento de Animais e 
Sua Permanência e Trânsito em Espaço Público 
 

 

Horário de Funcionamento: 
De Segunda a Sexta das 08h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30 
Atendimento ao Público das 09h00 às 12h30 

 
Contacto: 
Telefone: 289 400 665 
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Informações Úteis / Atividades / Festas e Bailes 

  

 

 

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 

 

 1 de outubro  

08:30h - Monte Seco  

09:00h - Boa Hora 

10:00h - Parragil  

11:00h - Soalheira  

11:30h - Vale Telheiro  

 2 de outubro  

8:30h  - Praça Manuel Arriaga 
(Largo Manuel da Mana) 

09:30h - Estação de Loulé 
(Junto ao Café da CP)  

10:30h - Várzea da Mão 

11:30h - Vale Judeu  

Unidade Móvel de Saúde 

Data  Músicos  Atividade Local  

6 Ricardo Laginha  Baile da Adiafa  Sociedade Cultural e Recreativa de Vale Judeu 

13 João Paulo Cavaco  Baile das Enfieiras  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

13 Humberto Silva  Baile Social Sénior  Salão de Festas  

20 Ana & Edgar  Baile  Centro Social e Cultural Parragilense 

27 José Pasadinhas  Baile Social Sénior  Salão de Festas  

28  Ricardo Alves  Chá dançante  Centro Social e Cultural Parragilense 

Bibliomóvel 

Locais Datas e horários 

Escola do Parragil  2, 13 e 30 (terças-feiras) 

 10h - 11h30 

Parragil  2, 13 e 30  (terças-feiras) 

11h45 -12h30 

Workshop: Base de velas com elemen-
tos 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  
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Gastronomia 

Iniciar a colheita de azeitona e combater a gafa. Semear cereais praganosos. Em viveiro, seme-
ar 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 gelo e pre-
parar canteiros para a sementeira de alface e cebola. Semear em local definitivo agrião, cenou-
ra 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, crisântemos, lírios, narcisos, tulipas, cíclames, açucenas, jacintos, junquilhos, anémo-
nas. Colher as flores de Outono: Dálias, rosas, etc.  

“Borda d’Água 2018” 

Lua Dia Hora 

Quarto Minguante 04 10:45h 

Lua Nova 09 04:47h 

Quarto Crescente 16 19:02h 

Lua Cheia 24 17:45h 

Quarto Minguante 31 16:40h 

Fases da Lua 

Dia 01 o sol 
nasce às 07h:32 
e põe-se às 

19h20m.        

Dia 31 o sol 
nasce  às 
07h02m e põe-
se às 17h38m.  
Neste mês os 
dias diminuem 
cerca de 1 hora 
e 13 minutos. 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

 
 

Cozido de Grão com Coelho e Hortelã   
 

1 kg de grão de bico 
1 Coelho manso 
2 cebolas médias 
4 dentes de alho 
1 dl de azeite 
2 cenoura 
1 linguiça 
4 tomates maduros 
1 dl de vinho branco 
1 molho de salsa pequeno 
1 molho de hortelã 
q.b de sal 
q.b de pimenta 
1 folha de louro 
q.b de piripiri 

 
Pôr o grão de molho de um dia para o outro. Cozer o grão em água 
com um fio de azeite (reservar o grão e o caldo da cozedura). Par-
ta o coelho em pedaços, lave-os em água corrente. Faça um refo-
gado com azeite, cebola às meias-luas, alhos picados e uma folha 
de louro. Corte as cenouras e a linguiça ás rodelas e junte ao refo-
gado. Deixe cozinhar em lume brando e adicione o tomate limpo 

de peles e grainhas todo picado. Passados uns minutos, junte o 
coelho e tempere com sal, pimenta, salsa picada e refresque com 
o vinho. Junte água até cobrir o coelho e deixe cozer em lume 
brando. Adicione o grão e o caldo, envolva e deixe apurar. No final 
retifique os temperos, junte uns ramos de hortelã e piripiri a seu 
gosto  

 
Bolo de pera rocha  

4 ovos 
2 chávenas de açúcar 
Polpa de 3 peras rocha cozidas 
2 peras rocha cortadas em meias luas 
2 chávenas de farinha com fermento 
1/2 chávena de óleo  
1 colher (chá) de canela em pó 
100ml de sumo néctar de pera rocha 
 
Ligue o forno a 180.ºC. Depois bata os ovos com o açúcar. Junte 
a polpa de pera, o sumo néctar, a farinha e o óleo. Bata tudo com 
a batedeira de forma a obter uma massa cheia de bolinhas de ar, 
leve e fofa.  Unte uma forma com bastante margarina e caramelo 
líquido, por cima disponha as meias luas de pera e verta por cima 
a mistura. Leve ao forno a 180.º durante 25 minutos. Passado 
este tempo, faça o teste do palito. Desenforme com cuidado.  

Seis maneiras de usar as folhas do outono na sua horta (parte I) 

O outono traz os dias mais curtos, a chuva, o frio, as constipações, as alergias etc. Mas esta 
estação tem também aspetos positivos. Um deles são as folhas que caem das árvores. Talvez 
já tenha pensado “o que fazer com tantas folhas?” Veja a seguir maneiras de as usar na sua 
horta. 
 
Mulch: As folhas fazem uma boa cobertura vegetal de isolamento para as plantas. Use-as para cobrir a 
zona ao redor da raiz em especial dos vegetais recém-plantados. Vai proteger a planta e dificultar o crescimento 
das ervas daninhas. Pode também espalhar em redor das árvores mais jovens para ajudá-las a estabelecerem-
se com mais facilidade ou então nos vasos ao redor das plantas. À medida que vão-se desintegrando, as folhas 
vão adicionando nutrientes ao solo e criando um habitat favorável para os micro-organismos uteis ao solo. Se 
quiser pode triturar um pouco as folhas. Isso vai acelerar o processo de decomposição e criar uma almofada are-
jada que lentamente se instala e se estabelece por conta própria. (Continua)  
https://www.hortasbiologicas.pt/6-maneiras-de-usar-as-folhas-do-outono-na-sua-horta.html 
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Na sala de aula a professora de matemática vira-se para o Artur e 
pergunta:  
- Menino Artur, diga-me como é que posso dividir 8 batatas por 7 
crianças? 
- É fácil Sr.ª Professora, faça puré de batata.  
 

____________________________ 
 
O miúdo vira-se para a mãe e diz: 
– Mãe, dás-me 10 euros? 
– Não, não dou. 
– Olha, se me deres 10 euros eu digo-te o que o pai disse à empre-
gada quando tu saíste! 
A mãe fica um pouco aflita e desconfiada, vai buscar a carteira, dá 
10 euros ao puto e pergunta-lhe: 
– O que é que o teu pai disse à empregada? 
– Disse: “Não te esqueças de levar o meu fato à lavandaria.” 
 

Como colocar a vaca a olhar para trás movendo apenas 2 
palitos?  

 

Enigma  

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 
A B Ó B O R A S D R T Y A 

Q U I M U D E R A R O I D 

A R A R T U I P S O X R A 

Q S R O U R E S B M Ç S L 

U A G I B I L O N Ã A O E 

I O M A R M E L O S T R M 

Z B P F O S A G L A O I R 

J M O N A T A J O E S P A 

H A L L O W E E N R F S M 

U G O L P A Z M O T O Ó S 

M E S R T R E H Z U Ç I L 

S A B A F L R A E I H D H 

O U T O N O P U S O Ç Ã O 

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

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

 

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 usando números de 1 a 9, 
sem repetir os números numa 
mesma linha, coluna ou grade 
(3x3).  

Labirintos 

Provérbios 

- “Em outubro pega tudo”.  
- “Outubro lavrar, novembro semear, dezembro nascer”.  
- “Outubro recolhe tudo”. 
- “Outubro seca tudo. Se em outubro demorares a terra a 
lavrar, pouco hás-de enceleirar”.  
- “Em outubro sê prudente: guarda pão, guarda semente”.  

Solução do enigma  
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Toponímia                                                        Largo Manuel de Arriaga 

 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
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“Em sessão ordinária de 19/07/1897 foi deliberado, de acordo com o art.º 50.º, n.º5 do Código Admi-
nistrativo, que fosse dada a denominação de Largo Manuel da Mana ao largo em frente ao palacete 
mandado construir por aquele cidadão, até então denominado Largo do Olival.  
Com a implantação da República, ocorrida a 5 de Outubro de 1910, a toponímia deste largo foi alte-
rada para Praça Manuel de Arriaga a 05/03/1913, homenageando o primeiro presidente da Repúbli-
ca portuguesa. 
Em 1994 o Município procedeu à colocação de novas placas toponímicas nesta artéria, tendo a tipo-
logia passado de Praça para Largo.  
 
A construção deste largo ocorreu no final do século XIX, após expropriação de uma porção de terreno 
no Olival de S. Francisco, pertencente a Manuel de Brito da Mana, e que este aforou, afim de se acres-
centar o largo que se projeta fazer no novo Bairro em construção naquele local, cedendo o dito Manuel 
de Brito da Mana uma outra porção de terreno, ainda não aforado para aumento do mesmo largo (:). 
O primeiro projeto de construção data de 17/10/1888, tendo sido alterado em 27/04/1889 devido à doa-
ção de uma parcela de terreno, aumentando assim a sua área.  
O calcetamento foi iniciado em 07/06/1939, tendo os paralelepípedos sido adquiridos a todos os traba-
lhadores sem trabalho, que os ofereçam em condições de preço e perfeição no acabamento.  
 
Quem  foi Manuel de Arriaga Brum da Silveira? 
 
Nasceu na Horta (Açores), em 08/07/1840 e faleceu em Lisboa em 05/03/1917.  
Licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra (1865) e abriu em Lisboa banca de advogado.  
Dedicou-se ao ensino como professor de inglês, no curso liceal.  
Deputado desde 1882 e orador fogoso, contribuiu para o advento da República, vindo a ser o seu primeiro presidente constitucional 
(1911-1915), depois de ter sido reitor da Universidade de Coimbra.  
A 13/05/01915 eclodiu uma revolução que derrubou o governo de Pimenta de Castro e levou o presidente da República a renunciar 
ao mandato”.  
 

 
 
 
 

Bibliografia: Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.50.  


