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O mês de Setembro é sinónimo de final de férias, regresso ao trabalho, à esco-

la e à rotina. Setembro já “cheira” a Outono, os dias são mais curtos, embora 

ainda se sinta o calor do final do verão, as folhas começam a cair e por vezes 

também a chuva.  
O Verão pode estar a terminar mas a animação em S. Sebastião continua. Co-

meçamos no dia 2 com uma noite de fado na Igreja de Vale Judeu e com o últi-

mo baile deste verão no Largo de S. Francisco. Dia 3 volta a haver música no 

Largo de S. Francisco com a atuação de Afonso Dias.  Ainda no dia 3 e tam-

bém no dia 4 temos as Festas em Honra da Nossa Senhora do Bom Sucesso 

em Vale Judeu, que contarão com muita animação, petiscos e a procissão 

acompanhada pela Banda Filarmónica Artistas de Minerva. No dia 10 de Se-

tembro para fechar o verão em grande haverá “Bye Bye Summer” em Vale Ju-

deu e baile “Fim de Verão” na esplanada da Boa Hora. No dia 17 haverá baile 

dos frutos secos no Monte Seco.  
Como não poderia faltar este mês temos a nossa habitual excursão a Fátima, 

nos dias 17 e 18, este ano com passagem pelo Bombarral para visita ao 

“Jardim da Paz”.  
Nesta edição fique ainda a saber quais as obras recentemente efetuadas na 

Freguesia. Aproveitamos ainda para desejar a todos um excelente mês de Se-

tembro.  
 
 

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 Portuguesa de Apoio à 

Ví�ma - GAV de Loulé 

O Gabinete de Apoio à Vítima de 

Loulé, funciona desde 2003, nas 

instalações do Posto da GNR de 

Loulé, e tem prestado apoio a cente-

nas de vítimas de crime.  

 

Saiba mais na página 4 

  

www.facebook.com/saoseasbtiao.pt/ 
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Notícias 

EXCURSÃO A FÁTIMA 

A Junta de Freguesia de São Sebastião irá realizar uma 

excursão a Fátima nos próximos dias 17 e 18 de Setem-

bro. 
Esta excursão destina-se a pessoas com mais de 60 

anos de idade, recenseadas na Freguesia. Terá um cus-

to de 60,00 € por pessoa, incluindo:  

- Autocarro 
- Visita ao Buddha Eden - Jardim da Paz, no Bombarral. 

- Almoço, jantar e dormida de Sábado 

- Pequeno-almoço e almoço de Domingo.   

As inscrições serão feitas na sede da Junta de Fregue-

sia no dia 2 de Setembro (6ª feira) pelas 9:00h, por or-

dem de chegada e cada pessoa só poderá efetuar no 

máximo duas inscrições. O pagamento deverá ser efetu-

ado no ato da inscrição.  

OBRAS NA RUA NOSSA SENHORA DA  
PIEDADE - Atualização  
 

As obras na Rua Nossa Senhora da Piedade continu-
am, os novos passeios e os lugares de estacionamen-
to já se encontram terminados.   

PARTICIPAÇÃO NO DESFILE DE VESTIDOS 
DE CHITA  

Decorreu no passado dia 26 de Agosto, às 21 ho-
ras, na praça do mar em Quarteira, o desfile de 
vestidos de chita, organizado pela Associação de 
Amizade dos PALOP no Algarve. 
Neste desfile estiveram representadas as nove fre-
guesias do Concelho de Loulé, tendo sido a Fre-
guesia do Ameixial a vencedora. 
A Freguesia de São Sebastião esteve representada 
no desfile pela modelo Luana Calado, com um ves-
tido de chita desenhado e confecionado por Elsa 
Pires. Este vestido  foi confecionado com chita de 
Alcobaça. 
Embora não tenha saído vencedora a nossa con-
corrente está de parabéns tanto pela sua beleza 
como pelo seu desempenho!!!  
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Obras / Intervenções na Freguesia 

Pavimentação de Caminhos  

A Junta de Freguesia de São Sebastião, desenvolveu nos últimos meses um vasto conjunto de obras ao abrigo do Contrato 

Programa estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé para o ano 2016. Foram realizadas obras de reparação e pavimen-

tação em vários caminhos da freguesia, bem como a construção de valetas.  
 
Foram recentemente terminadas as seguintes obras:  
 
- Pavimentação de Caminho no Monte Seco 
- Pavimentação de Caminho no Sobradinho 
- Pavimentação de Caminho no Cerro de Cabeça  
  de Câmara 
- Construção de Valetas na Picota 
 

Informações úteis 

Inquérito à estrutura das explorações agríco-

las 2016 
 
O Instituto Nacional de 

Estatística (INE) efe-

tua regularmente in-

quéritos amostrais e 

presenciais junto das 

explorações agrícolas. 

Os produtores agríco-

las a inquirir são previ-

amente informados, 

por carta ou e-mail, de 

que as suas explora-

ções agrícolas foram 

selecionadas para o 

inquérito, sendo indi-

cado os objetivos do 

mesmo, bem como o 

período em que será efetuado.   
O INE vai brevemente realizar um Inquérito à Estrutura 

das Explorações Agrícolas (IEEA2016), que decorrerá de 

Setembro de 2016 a Março de 2017, na maioria das 

Freguesias do Algarve e junto de uma amostra selecio-

nada de explorações agrícolas. Pela primeira vez, nos 

inquéritos desta natureza, estará também disponível a 

resposta pela internet (de 1 de Setembro a 14 de Outu-

bro de 2016).  

Concurso de Fado Amador  

Este evento que foi em edições anteriores responsável pelo 
aparecimento de alguns intérpretes, nascidos no concelho, 
como Isa de Brito, César Matoso e outros, vai ser disputado 
no mesmo sistema anterior ou seja, com eliminatórias pe-
las  freguesias do concelho com a final, que será realizada no 
Cine Teatro Louletano. 
Neste 8º certame, os espetáculos que terão início a 23 de 
Setembro, acontecerão às Sextas feiras pelas 21.30 h e, a 
grande novidade é que desta vez serão abrangidas todas as 
freguesias, numa maratona que se antevê a todos os níveis 
aliciante. 
Calendário: 
23 de Setembro – S. Sebas ão, Sociedade Recrea va de Vale Judeu 

30 de Setembro – União de Freguesias, Casa do Povo de Querença 

14 de Outubro – Salir, Salão da Junta de Freguesia 

21 de Outubro – Ameixial – Grupo Despor�vo Ameixialense 

28 de Outubro – Alte, Casa do Povo der Alte 

04 de Novembro – Boliqueime, Centro Social e Comunitário de Vale 

Silves 

11 de Novembro – Quarteira , Salão do Centro Autárquico 

18 de Novembro – Almancil, ASCA 

25 de Novembro – S. Clemente, Barreiras Brancas 

02 de Dezembro – Loulé, final no Cine Teatro Louletano 

 

A organização está a cargo de  Tudo isto é Fado Produ-
ções, Associação de Fado do Algarve e de todas as Fre-
guesias envolvidas, com  o apoio da Câmara Municipal de 
Loulé . 
As inscrições deverão ser feitas através de : 
Info@tudoistoefado.com  ou saoleite47@gmail.com   
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Destaque                                          APAV - Gabinete de Apoio à Vítima de Loulé 

A APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

A APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima é uma organização nacional, sem fins lucrativos, de solidariedade 

social fundada em 1990, que trabalha para que em Portugal o estatuto da vítima de crime seja plenamente reconheci-

do, valorizado e efetivo.   

A APAV apoia as pessoas que foram vítimas de crime e de violência, os seus familiares e amigos, prestando-lhes servi-

ços de qualidade, gratuitos e confidenciais. Apoia vítimas de todos os crimes: violência doméstica, maus tratos, amea-

ças, homicídio, crimes sexuais, rapto, sequestro, furto (por esticão, de e em veículo motorizado, por carteirista, em casa 

por arrombamento), roubo, abuso de confiança, falsificação de documentos e outros crimes contra a propriedade e dis-

criminação racial, entre muitos outros.  

 

O GABINETE DE APOIO À VÍTIMA DE LOULÉ - GAV de Loulé  

O GAV de Loulé foi inaugurado a 10 de Janeiro de 2003, mediante protocolo estabelecido entre a Associação Portu-

guesa de Apoio à Vítima (APAV), a Câmara Municipal de Loulé, o Instituto Universitário D. Afonso III (INUAF) e a Guar-

da Nacional Republicana.  
Este Gabinete enquadrando-se na Rede Nacional de GAV, rege a sua intervenção, naturalmente, pelos princípios ori-

entadores da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, garantindo a confidencialidade e  gratuitidade dos seus servi-

ços às pessoas vítimas de crime que a ele se dirigem.  

Virado para os reais problemas da população para quem trabalha, O Gabinete de  Apoio à Vítima de Loulé, assenta a 

sua intervenção numa perspetiva multidisciplinar, sendo a sua equipa constituída por técnicos voluntários, nas áreas do 

Direito, Trabalho Social e Psicologia.  

Numa estreita e permanente articulação entre os diversos serviços e entidades, tais como autarquias, forças policiais, 

tribunais, escolas, entre outros, este Gabinete tem permitido desenvolver relações próximas e consistentes no seio da 

comunidade local, garantindo a máxima otimização de recursos disponíveis para dar uma melhor resposta às vítimas 

de crime na nossa Freguesia, na cidade e no Concelho de Loulé.  

 

Contatos e horário de funcionamento:  

Posto da GNR de Loulé, Travessa Charles Bonnet, 8100-682  Loulé 
Tel. 289 422 832 | fax. 289 422 832 
apav.loule@apav.pt 
dias úteis: 14H00-18H00   
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Bailes e Festas 

 

 

 Os eventos aqui destacados são aqueles 
que se realizarão na área da nossa Fre-
guesia. Para saber mais pode contactar a 

Câmara Municipal de Loulé, através dos 
seguintes contatos:  

                        loulecriativo@cm-loule.pt,  www.loulecriativo.pt 

Workshop de empreita: Fazer uma mala - cedoira” 
17 de Setembro - Pólo Museológico dos frutos secos 
 
Workshop: Broas de amêndoa e mel 
  - Lugar da Renda 
 
Workshop: Base de velas com elementos do barro-
cal algarvio 
 - Lugar da Renda 

Fado na Igreja  

2 de Setembro - 21 horas  

Recital de Guitarra portuguesa por 

Ricardo J. Martins acompanhado à 
viola por Cláudio Sousa e com a Fa-
dista Sara Gonçalves.  

Evento inserido nas Festas em Honra 
da N. Srª do Bom Sucesso em Vale 
Judeu 

Exposições no Convento  

de Santo António 

 
Exposição “Terras Brancas” 
de Teresa Pavão e Teresa Ra-
mos, patente até dia 3 de Se-
tembro.  

 

Exposição dos finalistas de 
Artes Visuais da Universidade 
do Algarve, patente de 10 a 30 
de Setembro. 

Informações Úteis  

 Unidade Móvel de Saúde 

15 de Setembro 

08:30h - Praça Manuel Arriaga  
(Largo Manuel da Mana) 

9:30h - Estação de Loulé     
(Junto ao Café da CP)  

10:30h - Várzea da Mão  

11:30h  - Vale Judeu 

14 de Setembro 

08:30h - Monte Seco 

9:30h - Boa Hora 

10:30h - Parragil 

11:30h - Soalheira 

12:30h - Vale Telheiro 

 
Bibliomóvel 

Locais Datas e horários 

Escola do Parragil  13 e 27 (terça-feira) 10h - 11h30 

Parragil  13 e 27 (terça-feira) 11h45 -12h30 

Data  Músico  Atividade Local  

2 Os Dá D’Vaia  Bailes de Verão Largo de S. Francisco  

3 Afonso Dias Concerto  Largo de S. Francisco 

4 João Paulo Cavaco Festas em Honra de Nª Srª do Bom Sucesso  Largo da Igreja do Bom Sucesso - Vale Judeu 

10 Vera Lúcia Baile Fim de Verão Esplanada da Boa Hora 

10 Vítor Alves Bailes Sociais Séniores Salão de Festas   

17 Luís Godinho  Baile dos Frutos Secos  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

24 Filipe Romão Bailes Sociais Séniores Salão de Festas  

3 Cristiano Martins e 
Carlos Granito 

Festas em Honra de Nª. Srª do Bom Sucesso Largo da Igreja do Bom Sucesso—Vale Judeu 

10 Vários Bye Bye Summer  Sociedade Cultural e Recreativa de Vale Judeu 
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Gastronomia 

Vindimar. Colher amêndoa. Estercar as terras a semear no Minguante.  
Nos pomares, aquando da última apanha de fruta, dar início à poda e limpeza das árvo-

res. Enxertar (em fenda) cerejeiras, macieiras e pereiras e curar com calda.  

Na Horta, semear, ao ar livre e local definitivo, agrião, cenoura, chicória, feijão, nabo, 

rabanete, repolho, salsa; em canteiro, acelga, alface, alho-porro, cebola e tomate. Plan-

tar com as primeiras chuvas, os morangueiros, regando até pegarem. Colher feijões e 

cebolas maiores para semente.  

No jardim ir preparando o composto e semear amores-perfeitos, begónias, cravos, gip-

sófilas, margaridas, malmequeres, miosótis, papoilas e as de florescimento primaveril. 

Plantar bolbos de jacintos, tulipas e narcisos.  
In “Borda D’ Água” 2016 

 

Lua Dia Hora 

Lua Nova 1 10:03h 

Quarto Crescente 9 12:49h 

Lua Cheia 16 20:05h 

Quarto Minguante 23 10:56h 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce às 07h:06 e põe
-se às 20h06m.         
No dia 30 o sol nasce às 07h32m e 
põe-se às 19h18m.  
 

Neste mês os dias diminuem cerca 
de 1h11 m. 

_________________________ 

 

O início do Outono (Equinócio de 
Outono), terá inicio às 14h21 do 
dia 22 de Setembro.   
 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Bolo de maçã na frigideira  
1 copo (raso) de farinha 
1 colher de (café) de fermento em pó 
1/2 copo de açúcar + 2 colheres( sopa) 
1/2 copo de leite 
1 colher (sopa) de rum (facultativo) 
2 ovos 
2 colheres de (sobremesa) de manteiga ou margarina 
2 maçãs 
Canela (facultativo)  
 
Colocar a farinha/fermento/açúcar/leite/rum/ovos numa tigela ou robot de cozinha e bater até obter uma mistura homogénea. 

Reservar. Descasque e corte as maçãs em cubos. Numa frigideira funda, coloque 1 colher (sobremesa) de manteiga e deixe 

derreter. Coloque a maçã e as duas colheres de (sopa) de açúcar e vá mexendo até elas caramelizarem ou estarem bem doura-

das (sem queimar) em lume forte. Isto feito, baixe o lume  no mínimo e verta o preparado anterior. Tape com uma tampa de pre-

ferência de vidro. Deixe cozer sempre em lume brando até que o meio se apresente sólido (não cozido). Vire para um prato e 

coloque a outra colher (sobremesa) de manteiga, deixe derreter e coloque de novo o bolo escorregando-o do prato para a frigi-

deira de novo 5 minutos mais ou menos. Por fim ,desenforme e polvilhe com açúcar e canela.  

                O uso da farinha de casca de ovo nas plantas 

As cascas de ovos são ricas em cálcio, potássio e magnésio. O primei-
ro passo na produção da farinha de cascas é colocar as cascas para 
secar à sombra, assim que você tiver uma boa quantidade de cascas, 
coloque-as num saco e parta-as com as mãos, depois coloque-as no 
liquidificador e transforme-as em farinha.  
Como usar:  
Nos vasos - 1 colher café nos vasos pequenos e 2 ou 3 em vasos maiores (fazer isto a cada 
40 dias ou se utilizar metade da dose pode aplicar a cada 20 dias)  
Na horta - pode usar 50 gr /m2  e em frutíferas 50 gramas a cada 2 ou 3 metros lineares.  
No preparo da terra ou substrato para jardinagem ou vasos, coloque 50 gramas para cada 20 
litros de terra.  
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Um casal foi à Maternidade para a mulher ter um bebé. 
Assim que chegaram, o médico diz-lhes que tinha sido inventada uma máquina capaz de transferir uma 

parte das dores do parto para o PAI. 
Pergunta-lhes se estão dispostos a tentar. Ficaram ambos muito entusiasmados e o médico diz-lhes en-

tão que como o marido era inexperiente ia começar com 10%, explicando-lhe que 10% das dores já era 

superior a alguma dor que ele tenha tido. Mas no desenrolar do parto o marido sente-se bem e pede ao 

médico para aumentar um bocado a taxa de transferência.  
O médico aumenta então a percentagem para 20. O marido continua a sentir-se bem, mas para ter a 

certeza o médico examina-o. 
Neste momento decidiram tentar 50%!! O marido continuou a sentir-se extraordinariamente bem. 
Entusiasmado, e estando obviamente a ajudar a mulher, o marido pede ao médico para lhe transferir 

100% das dores. A mulher teve um bebé saudável, virtualmente sem dores. 
Ela e o marido estavam entusiasmadíssimos.  
Ao chegarem a casa, o carteiro estava morto no alpendre... 

1. Qual é a coisa, 
qual é ela, quem a dá 
fica com ela?  

__________ 
 

2. O que é que se faz 
à noite, que de dia 
não se pode fazer? 
 

____________ 
 

3.O que é que todo o 
nariz tem na ponta?  

 

Adivinhas 

Lazer 

Anedota 

Sopa de letras 

 A S S E R T M O S T O G H 

R Q E C Z S Q H Y L U K J 

C S T E R V I N L H T I T 

I A E R P S E I S D O Ç L 

S A M I D N I V A W N P A 

O Ç B O S T O N U I O R E 

A R R A P A J Y A U I A V 

T L O V K Ç X Z M A R T N 

R O S E T F R A E P N M L 

E T E G E I E I N I P E R 

A I S A S G W J D H I U Ç 

E Q U I N O C I O F K B N 

S U P R U S Q A A R G O U 

N M I E O P S D S E D A I 

Tente localizar na grelha, as 
palavras da lista que estão 

escritas em todos os sentidos. 

Setembro 

Vindimas 

Parra 

Vinho 

Mosto 

Outono 

Figos 

Equinócio 

Amêndoas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solução da adivinha: a queda; o serão; a letra Z 

 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                                                  Castelo de Loulé 

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
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a
 

Foto Tiago Farrajota 

No período islâmico, Loulé (al-Ulya) foi um dos principais centros 

administra�vos e uma das localidades mais celebradas pelos geó-

grafos árabes que descreveram o território algarvio. O que resta do 

seu castelo e das suas muralhas atesta bem a importância que teve 

no contexto islâmico, quer pelas dimensões da cerca muralhada, 

quer pela relevância arEs�ca e arqueológica dos materiais iden�fi-

cados. 

O castelo islâmico assentou sobre um núcleo de povoamento ante-

rior, documentado por vesEgios romanos  e, provavelmente, proto-

históricos. Contudo, foi em plena Idade Média que Loulé teve o seu 

verdadeiro apogeu, edificando-se, então, a muralha que limitava 

um perímetro urbano de cinco hectares, área considerável se pen-

sarmos que a capital do reino islâmico algarvio, Silves, �nha uma 

cerca militar urbana que rodeava cerca de sete hectares. 

Na sua condição de cidade de primeira importância regional, Loulé 

dispôs de uma alcáçova (onde se concentravam as forças e as auto-

ridades militares) e uma medina (bairro intramuros de carácter 

essencialmente civil e administra�vo). Destes dois espaços estrutu-

rantes restam ainda importantes vesEgios. Três torres, uma das 

quais albarrã, definem um segmento de muralha a Nordeste, em 

ligeira curvatura planimétrica, que funcionaria como limite funda-

mental da alcáçova. Mais abaixo, o topónimo Rua da Barbacã 

"sugere a existência de uma muralha mais baixa paralela às mura-

lhas do castelo" (CARRUSCA, 2001, p.63), hipótese que permanece 

como perspe�va de trabalho. Na atualidade, estas três torres en-

contram-se parcialmente adossadas a ediLcios de menor escala, 

mas destacam-se, em altura, dando para uma das mais importan-

tes praças da cidade, a da República. 

No espaço mais amplo da medina sobressai uma magnífica torre 

quadrangular, hoje adaptada a torre sineira da igreja de São Cle-

mente, mas que, na origem, foi o minarete da mesquita maior de al

-Ulya. A sua cris�anização é um dos mais importantes fatores que 

apontam para a sobreposição da igreja matriz sobre a anterior 

mesquita. 

Em 1249, no dia de São Clemente, as tropas de D. Afonso III con-

quistaram a cidade. Este acontecimento ditou a evolução de Loulé 

nos séculos seguintes, na medida em que a nova ordem cristã rea-

firmou o estatuto de sede concelhia (através de foral de 1266), 

bem como a dotou de uma feira (1291), ao que tudo indica a mais 

an�ga do Algarve, o que confirma a centralidade de Loulé no novo 

contexto civilizacional da província. 

Símbolo militar por excelência, o castelo foi objeto de uma campa-

nha reestruturadora. Aparentemente, as linhas estruturantes do 

urbanismo islâmico foram man�das (CARRUSCA, 2001, p.71), facto 

ainda hoje bem visível na malha citadina do centro histórico. A Rua 

Direita corria de Norte para Sul, ligando diretamente a an�ga alcá-

çova, ao Largo da Igreja de São Clemente, progressivamente o cen-

tro cívico da cidade. 

Infelizmente, se o espaço intramuros se encontra bem definido 

urbanis�camente, na medida em que se encontra ladeado por vias 

de comunicação, o mesmo não acontece com os vesEgios materiais 

das muralhas. À parte as três torres do castelo, na secção mais a 

Norte, são escassos os elementos da an�ga cerca. Em todo o caso, 

mantém-se grande parte do troço Sul, que integra alguns restos de 

torres, assim como outros vesEgios pontuais a Ocidente. Com o 

correr dos séculos e a perda de função das velhas for�ficações me-

dievais, a cidade de Loulé viu desmanteladas grandes secções da 

muralha, pelo adoçamento de ediLcios (que aqui encontravam 

uma parede estável), ou pela simples apropriação do espaço, que 

levou à sua destruição. No século XX, foram realizadas algumas 

obras de restauro, mas cuja amplitude não se aproximou das gran-

des obras propagandís�cas do Estado Novo, registando-se recons-

truções parciais das muralhas, em altura.  

 
hRp://www.patrimoniocultural.pt/en/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-

do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70497 


