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Destaque  

Festas em Honra de Nossa Senhora 

do Bom Sucesso - Vale Judeu 

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

As Festas em honra da Nossa Senhora do Bom Sucesso, 

padroeira de  Vale Judeu, serão realizadas nos dias 1, 2 e 3 

de Setembro e como sempre serão organizadas pela Co-

missão de Festas da Igreja da Nossa Senhora do Bom 

Sucesso.   
 

 
Saiba mais na página 4 

Com o mês de Setembro partem os emigrantes e 

chegam os dias curtos e mais frescos que nos lem-

bram que o Verão está quase a terminar e que o 

Outono dará um “ar da sua graça “ lá mais para o 

fim do mês.  
Mas final de Verão não significa que a animação vá 

terminar, teremos ainda um mês recheado de mui-

tas atividades.  
Começamos pela Festas em honra de Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Vale Judeu, 

nos dias 1, 2 e 3 de Setembro. Começam no dia 1 com os “Fados na Igreja” com o fadista 

André Catarino e os guitarristas Valentim Filipe e Claudio Sousa;  no dia 2 a animação 

musical ficará a cargo de Fábio Lagarto e no dia 3 será a vez da acordeonista Vera Roga-

do.  
Ainda no dia 2, o Largo de São Francisco será palco de uma noite de Fado com César 

Matoso a partir das 21h30.  
No dia 9 de Setembro será dia de “Bye Bye Summer” na Sociedade Recreativa e Cultural 

de Vale Judeu a partir das 22 horas.  
A 23 de Setembro haverá “Baile dos Frutos Secos” com o acordeonista Fernando Pereira 

no Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco.  
E para terminar o mês o Centro Social e Cultural Parragilense organiza mais um ”Baile da 

Adiafa” desta vez com o acordeonista Ricardo Alves.  
 

A equipa d’O Mariola deseja a todos um excelente mês de Setembro.  

 

A Equipa d’O Mariola 
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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 Comercialização 

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 promoção de 
startups sociais; 
- Projetos de investimento para a expansão ou criação de peque-

nas e microempresas, designadamente na área de valorização e 
exploração de recursos endógenos, do artesanato e da economia 
verde;  
- Apoio à capacitação e constituição de empresas por mulheres. 
 

Dirija-se à Junta de Freguesia de São Sebastião dia 25  de Setem-
bro, das 13:30h às 16:00h.  

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 

Inquérito no âmbito do Observatório Regional de 
Segurança Alimentar no Algarve  

Informa-se que durante os meses de Agosto e 

Setembro será aplicado nos 16 concelhos e 

freguesia da região do Algarve, um Questio-

nário no âmbito do Observatório Regional de 

Segurança Alimentar no algarve (ORSAA), a 

384 agregados familiares distribuídos propor-

cionalmente pela região.  
O inquérito, com base no INFOFAMILIA, da 

Direção Geral de Saude, tem como objetivo 

caracterizar a situação de (in) segurança 

alimentar no Algarve, ou seja, as dificulda-

des em aceder a uma alimentação saudável e económica.  
Este inquérito é financiado pela Direção Geral de Saúde, conta 

co a Associação In Loco como entidade promotora e a AMAL, 

UAL, ARS, ISSI-Faro como entidades parceiras.  
A equipa de inquiridoras (Nutricionistas e alunas do Curso de 

Nutricionismo da Escola Superior de Saúde do Algarve) far-se-á 

acompanhar da devida identificação.  
A Associação In Loco encontra-se disponível para esclarecer 

quaisquer dúvidas através do telefone 289840860 ou através do 

email orsaa@in-loco.pt.   

Séniores em movimento - Inscrições 

O Programa  "Séniores em Movimen-

to" promovido pela “Associação Movimento 

é Vida”, teve o seu início em 2002 e preten-

de possibilitar aos indivíduos com idades 

acima dos 55 anos, a participação em au-

las de exercício físico,  bem como em ativi-

dades de lazer que fomentam o bem estar 

físico, psicológico  e social.         

 
Informamos que as aulas recomeçam em Setembro e a inscri-

ções podem ser feitas na Junta de Freguesia de são Sebastião 

entre as 9h00 e as 17h00.  
 

Horários e locais das aulas 

Loulé Ginásio “Os Espanhóis” 
Quartas e Sextas-feiras   às 15h  

Parragil Centro Social e Cultural Parragilense  
Terças e Quintas-feiras às 9h 

Vale Judeu Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 
Terças e Quintas-feiras às 10h30m 
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Obras / Intervenções na Freguesia 

A Junta de Freguesia de São Sebastião, desenvolveu nos últimos meses um vasto conjunto de obras ao abrigo do Contrato Progra-
ma estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé para o ano 2017.  As obras que se seguem foram efetuadas durante o passado 
mês de Agosto. 

- Repavimentação do Caminho Vale D’Erva em Vale Judeu; 
- Pavimentação do Caminho do Cerro Alto; 
- Reabertura de Caminho antigo entre a EN270 e a Estrada da Cimpor. 
 

 

 

 

 

Caminhos Rurais 

Informações Úteis / notícias (continuação) 

Assembleia de Freguesia de São Sebastião 

Informamos que ao abrigo do disposto no art.º 19.º do Regimen-

to, realizar-se-á uma sessão ordinária desta Assembleia de Fre-

guesia, na quinta-feira dia 14 de Setembro de 2017, pelas 21:00 

horas, na Rua José António Madeira, com a seguinte ordem 

de trabalhos:  

1.º - Período reservado à intervenção do público; 

2.º - Período de antes da ordem do dia; 

3.º - Período da ordem do dia:  

   a) - Apreciação da informação escrita acerca da atividade  

         do Executivo; 

   d) - Assuntos diversos de interesse para a Freguesia; 

4.º - Período reservado à intervenção do público.  

Excursão a Fátima  

A Junta de Freguesia de São Se-

bastião vai realizar uma excursão a 

Fátima nos dias 16 de 17 de Se-

tembro de 2017. Esta excursão 

destina-se a pessoas com mais de 

60 anos de idade, recenseadas 

nesta Freguesia. 
 
O preço é de 60,00€ por pessoa, e inclui: 
- Autocarro 
- Visita ao Palácio Nacional da Ajuda em Lisboa 
- Almoço, jantar e dormida de Sábado 
- Pequeno-almoço e almoço no Domingo. 
As inscrições serão feitas na Sede da Junta de Freguesia no dia 

01 de Setembro (sexta-feira) pelas 14:00h, por ordem de chega-

da e cada pessoa só pode efetuar no máximo duas inscrições. O 

pagamento deve ser efetuado no ato da inscrição.  
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Destaque                         Festas em honra de Nossa Senhora do Bom Sucesso - Vale Judeu 

1926 

Década de 70 

As Festas em honra da Nossa Senhora do Bom Sucesso, padroeira de  Vale Judeu, serão realiza-
das nos dias 1, 2 e 3 de Setembro e como sempre serão organizadas pela Comissão de Festas da 
Igreja da Nossa Senhora do Bom Sucesso.   
De acordo com o atual Presidente da Comissão de Festas, o Sr. Analídio Ponte, a mesma já existe 
segundo a memória das pessoas mais antigas, há mais de 100 anos.   
Antigamente o peditório dos Juízes era feito montados em burros, mula ou a pé e as ofertas eram 
em géneros referentes às colheitas, tais como cereais, frutos secos, farinha  e outros afins. Por 
isso, os festejos se realizavam em Outubro, depois da apanha  dos  frutos ou da debulha.  
Existem a tradição de convidar os jovens entre os 15 e 17 anos para serem Juízas e Juízes. Parti-
cipam na cerimónia religiosa de domingo e os rapazes levam o andor de São José. No ano seguin-
te os rapazes passam a Mordomos e têm a tarefa de realizar o peditório pela localidade e levar o 
andor da Nossa Senhora do Bom Sucesso transportado por 6 elementos.  
A procissão religiosa do domingo costuma ser muito participada pelos locais, amigos e vizinhos de 
outras localidades, que vêm de propósito participar nela, mesmo que muitas vezes não fiquem para 
a festa durante a noite. 
Os Presidentes de Comissões mais recentes foram os senhores: Chico Guerreirinho, Bernardino 
Guerreiro Gonçalves, António Pontes, Ezequiel Mendonça e o atual Analídio Ponte. 
As sucessivas Comissões, para além de utilizarem os fundos conseguidos nas festividades na manutenção da Igreja, têm feito várias 
novas obras e para isso têm também contado com o apoio das entidades publicas (Câmara Municipal de Loulé, Junta Freguesia de 
São Sebastião, Fundos comunitários), empresas e particulares”.   
As obras de melhoramento efetuadas nos últimos anos as seguintes: Arranjos exteriores, pavimentos, casas de banho, muro em 
pedra, plantação de árvores, duas salas de catequese e renovação da casa mortuária.  

Nossa Senhora do Bom Sucesso  

Senhora do Bom Sucesso 
Nossa Santa Padroeira 

Traz a Vale Judeu  
Amor e fé à terra inteira.  

  
Nesta aldeia pequena 
Abençoada lá do céu, 

Nossa Senhora serena 
Reza por Vale Judeu 

 
Avé, Avé, Maria Nossa Senhora 
Avé, Avé, do Bom Sucesso és,  
Avé avé, Nossa Santa protetora 

Avé, Avé, tens Vale Judeu aos pés. 
 

Tens Jesus em teus braços 
Foste mãe, mulher, mensageira, 

Entre flores, fitas e laços 
Em Vale Judeu és companheira. 

 
Aos pobres dás força e fé 
Às crianças amor e oração 
Sucesso têm todos e até5 
Vale Judeu a tua proteção.  

Cartaz de 1951 

Cartaz de 1993 

Sala da catequese onde estão expostos diversos 
 cartazes das festas  

Cartaz de 2017 
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Informações Úteis / Atividades / Festas 

Projeto Internet Sénior   
Unidade Móvel de Saúde 

21 de Setembro 

08:30h - Parragil 

9:30h - Boa Hora 

10:30h - Monte Seco  

11:30h - Soalheira 

12:30h - Vale Telheiro 

22 de Setembro 

08:30h - Vale Judeu 

09:30h  - Várzea da mão   

10:30h - Estação de Loulé 
(Junto ao Café da CP)  

11:30h - Praça Manuel Arriaga 
(Largo Manuel da Mana) 

Data  Músicos  Atividade Local  

1 Fadista André Catarino 
e os Guitarristas     
Valentim Filipe e     
Cláudio Sousa 

“Fados na Igreja”  

Festas em honra da Nossa 
Senhora do Bom Sucesso 

Interior da Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso em Vale 
Judeu  

2 Fábio Lagarto  Festas em honra da Nossa 
Senhora do Bom Sucesso 

Recinto da Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso em Vale 
Judeu  

3 Vera Rogado  Festas em honra da Nossa 
Senhora do Bom Sucesso 

Recinto da Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso em Vale 
Judeu  

9 Diversos Bye Bye Summer Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

23 Fernando Pereira Baile dos Frutos Secos Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

30 Ricardo Alves Baile da Adiafa Centro Social e Cultural Parragilense 

9 Vítor Alves  Baile Social Sénior Salão de Festas 

23 Filipe Romão  Baile Social Sénior Salão de Festas 

Noite de Fado  
 

2 de Setembro - Noite de Fado com César 
Matoso no Largo de S. Francisco.  
________________________________ 

 

EXPOSIÇÕES 

Exposição “Pedro Freitas: Vida e Obra 
de um Louletano”  
Arquivo Municipal de Loulé. 
Até dia 9 de Setembro  
 
Exposição “Mundo Interior” de João 
Garcia Miguel 
Convento de Santo António 
De 15 de Setembro a 27 de Outubro 
Horário: Terça a Sexta: 10h00 - 8h00 
Sábado: 10h00 - 16h30 

 
Os eventos aqui destacados são aqueles que se realizarão na área 
da nossa Freguesia. Para saber mais pode contactar a Câmara Mu-
nicipal 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  
23 de Setembro  - 14h30 - 17h30 
Galerias de S. Francisco, fração Z , Largo de São Francisco 
Mais informações: Florbela A. Luís - 961580704 - linhaselivros@gmail.com 
 

O Projeto Internet Sénior , destina-se a maiores de 55 anos, e tem 
por objetivo possibilitar um primeiro contato com o mundo dos com-
putadores, sobretudo no que diz respeito à Internet. Decorre na Bi-
blioteca-sede (Loulé), Pólo de Quarteira e Pólo de Salir.  
 
Horários Biblioteca Municipal de Loulé                                                        
Rua José Afonso 8100-592 Loulé      Telefone: 289 400 850                           
Horário de Inverno (15 Set a 15 Jun) Segunda-feira das 14h30 às 
19h00 Terça a sexta das 9h30 às 19h00 Sábado das 10h00 às 17h30  
Horário de Verão (16 Jun a 14 Set) Segunda a sexta 09h30 às 19h00  
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Gastronomia 

Vindimar. Colher amêndoa. Estercar as terras a semear no Minguante. No Crescente conti-

nuar a semear centeio e cevada. Nos pomares, aquando da última apanha de fruta, dar 
inicio à poda e limpeza das árvores. 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, raba-
nete, repolho, salsa; em canteiro, acelga, alface, alho-porro, cebola e tomate. Plantar com 
as primeiras chuvas, os morangueiros, regando até pegarem. Colher feijões e cebolas mai-
ores para semente.  
No Jardim ir preparando o composto e semear amores-perfeitos, begónias, cravos, gipsofi-
las, margaridas, malmequeres, miosótis, papoilas e as florescimento primaveril. Plantar 
bolbos de jacintos, tulipas e narcisos.  

In “ Borda D’Água” 2017 

Lua Dia Hora 

Lua Cheia 6 08:03h 

Quarto Minguante 13 07:25h 

Lua Nova 20 06:30h 

Quarto Crescente 28 03:53h 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce às 
07h:06 e põe-se às 
20h07m.         
No dia 31 o sol nasce às 
07h32m e põe-se às 19h18m.  
Neste mês os dias diminuem cerca de 1 hora 
e 12 minutos. 

__________________ 
 

Equinócio de Outono  
O Outono tem inicio no dia 22 de Setembro às 
20h02.   

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Como usar o bicarbonato de sódio na horta e no jardim (parte I)  
 
- Fungicida - Faça um fungicida natural com 4 colheres de sopa de bicarbonato 
de sódio e 5 litros de água e pulverize quando necessário na sua horta ou jardim.  
- Revitalizar rosas - Misture uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, meia 
colher de sopa de amoníaco e uma colher de sopa de sal de Epsom em 5 litros de 
água e regue as suas rosas. Vai ficar surpreendido com os rápidos resultados. 
- Controlo de ervas espontâneas - Basta pôr bicarbonato de sódio nas ranhu-
ras do cimento onde elas costumam nascer e repita até que elas não voltem a des-
pontar. 
- Matar lesmas - Se vir lesmas atacarem a horta, basta deitar um pouco de bi-
carbonato de sódio sobre elas e acabou-se. 

Salada de Batata e Beldroegas 
 
400 g de batatas 
1 molhinho de beldroegas 
5 filetes de anchovas 
2 colheres de azeitonas cortadas  
em rodelas 
Molho:  
1 colher de chá de mostarda de Dijon 
1 colher de sopa de sumo de limão 
4 colheres de sopa de azeite 
1 colher de vinagre de vinho tinto 
Pimenta q.b. 

 
Descasque e corte as batatas em cubos. Coza em água tempe-
rada com sal. Depois de cozidas deixe arrefecer. Arranje as bel-
droegas, retirando as folhas e pequenos raminhos. Lave bem e 
escorra. Numa tigela coloque as batatas, as beldroegas, os file-
tes de anchovas picados e as azeitonas cortadas em rodelas. 
Para o molho misture todos os ingredientes numa taça. Regue a 
salada com o molho, mexa e sirva. Sirva como acompanhamen-
to . 
 

Torta de pera e canela 
 

600g de pêras 
200g de açúcar amarelo 
4 ovos  
Sumo e raspa de 1 limão pequeno 
4 colheres sopa de farinha  
1 colher de chá de fermento em pó 
Canela para polvilhar  
 
Descasque as pêras, corte-as em pedaços, regue com o sumo 
de metade do limão e coza-as em água. Escorra a água e redu-
za as pêras a puré.  Junte o açúcar, os ovos, a raspa e o sumo 
do restante limão e bata bem. Acrescente a farinha e o fermento 
e junte ao preparado. Misture bem. Deite o preparado num tabu-
leiro de 30cm X 15cm forrado com papel vegetal e untado com 
margarina. Coza em forno pré-aquecido a 180º, durante cerca de 
20 minutos (quando espetar um palito e este sair limpo, está 
cozida). Desenforme a torta ainda quente sobre papel vegetal ou 
um pano limpo polvilhado com açúcar. Retire o papel com que 
havia forrado a forma, polvilhe com canela e enrole delicadamen-
te com a ajuda do pano. Deixe arrefecer e coloque numa torteira.  
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Num belo dia, a sogra bate à porta da casa de seu genro, de mala 
feita. O homem vai atender e fica surpreso com a visita. 
A sogra estranha a reação do genro e pergunta: 
- Porquê a surpresa? A minha filha não avisou que eu viria passar as 
férias aqui convosco? 
E diz o homem: 
- Sim, disse. Mas eu pensei que fosse só para passar os meus solu-
ços[ 

______________________ 
 

- Querida, o que é que tu preferes? Um homem bonito ou inteligente? 
 - Nem um, nem outro. Tu sabes que eu só gosto de ti. 

______________________ 
 

Depois de esperar uma hora e meia pelo namorado para irem jantar, a 
rapariga decidiu que não valia a pena esperar mais. 
Tirou a roupa de gala e vestiu o pijama, fez pipocas e sentou-se no 
sofá a ver televisão. 
Logo depois, a campainha toca. 
Ela abre a porta e o namorado diz: 
- É sempre a mesma coisa... Eu até chego duas horas atrasado e tu 
ainda não estás pronta! 

1 - O senhor e a senhora Silva têm sete filhas e cada 
filha tem um irmão. A família Silva é composta por quan-
tas pessoas?  

_________________ 
 

2 - Mova 4 palitos e forme  
5 quadrados.  
 

 

Enigmas 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 Q R O S S E R G E R D M 

E X F R E H I O P A E O 

C A N E T A S U J R S C 

A D E L E C V N M R E H 

D R U I M A S W J A P I 

E B Y S B Ç Á S I P Á L 

R R H O R F O A G U L A 

N W J R O T H P E R O H 

O S O V R F N O U O C U 

S A M I D N I V E R S O 

Z E P L R S V A R O E P 

M I O A G U S A V U T G 

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

sentidos. 

- Setembro 

- Uvas 

- Vindimas 

- Vinho 

- Parra 

- Escola 

 

 

-  Regresso 

- Mochila 

- Cadernos 

- Canetas 

- Lápis 

- Livros 

 

 

Solução dos enigmas:  1 - São 10 pessoas, sendo o senhor e a senhora Silva, 7 filhas e 1 filho.          2 -  

 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 

"Setembro, ou seca as fontes ou leva as pontes"  
“Em Setembro, planta, colhe e cava que é mês para tu-
do”.  
“Setembro molhado, figo estragado”.  
“Em Setembro semeia o teu pão mas escuta o que o teu 
vizinho diz, porque no dia oito o centeio deve estar da 
altura da pena da perdiz”.  
“Em Setembro, S. Miguel soalheiro enche o celeiro”.  
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Lugares / Monumentos      Ermida de Nossa Senhora do Bom Sucesso 

 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; Comissão de Festas da Igreja da Nossa Senhora do            
Bom Sucesso, Câmara Municipal de Loulé. 

F
ic

h
a 

T
éc

n
ic

a
 

 

“Dentro da freguezia de S. Sebastião de Loulé, a mais de seis 
quilómetros da villa, no sitio do valle Judeu, vê-se o Santuario de 
N. Senhora do Bom Sucesso. D’esta Ermida lê-se no Santuario 
Mariano o seguinte:  

“E’ esta Ermida e casa da Senhora tão moderna, que teve seus 
princípios pelos annos de 1693 ou 1694. O motivo que houve 
para a sua edificação devemos crer foi soberano, porque não são 
acaso semelhantes obras. Indo administrar os sacramentos a um 
enfermo, o Beneficiado e thesoureiro da egreja Matris de S. Cle-
mente, o padre Diogo Fernandes Rasquinho, e vendo aquelle 
sitio, disse para aquelles lavradores que o acompanhavam: V. 
mercês haviam de fundar aqui uma Ermida a N. Senhora, para 
nella ouvirem missa e para que délla lhes administrassem os 
santos Sacramentos. Assentou bem o conselho no coração de 

um, chamado dos Adains, que respondeu: Haja quem me ajude, 
que logo se dá principio á obra5 Deu-se logo principio á obra, 
ajuntando-se os materies e procurando-se as licensas, que tudo 
correu sem contradiccão; e mesmo tempo se mandou fazer a 
Imagem da Senhora; sob a invocação do Bom Sucesso. 

A Ermida não tem mais que o Altar-mór onde a Senhora está 
collocada. Ve-se recolhida em um nicho, fechado com vidraças e 
cortinas. E’ de escultura de madeira e tem cinco palmos de esta-
tura e sobre o braço esquerdo se vê o bello Infante Jesus. Ambas 
as Imagens teem ricas coroas de prata”   
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