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Destaque 

                     Fá�ma 

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

Fátima é hoje por muitos conside-
rada como o Altar do Mundo, onde 
cheira a promessas e velas quei-
madas e onde acorrem milhões de 
peregrinos movidos pela maior 
força do mundo: a Fé. Fátima, 
cidade da Paz. Terra de Milagres e 
Aparições.  

 
 

Saiba mais na página 4 

O mês de setembro traz consigo os dias 

mais curtos e frescos e o outono lá mais 

para o fim do mês, o início do ano escolar e 

as vindimas. 
Mas final de Verão não significa que a ani-

mação vá terminar, teremos ainda um mês 

recheado de muitas atividades.  
Começamos pela Festas em honra de Nos-

sa Senhora do Bom Sucesso, em Vale Judeu, nos dias 31 de agosto, 1 e 2 de 

setembro.  
A 7 de setembro Roberto Bernardino anima o baile no Centro Social e Cultural 

Parragilense.  
No dia 8 de setembro, é hora de dizer “Bye Bye Summer” na Sociedade Recreati-

va e Cultural de Vale Judeu, a partir das 22 horas.  
A 22 de setembro haverá “Baile dos Frutos Secos” com o acordeonista João do 

Carmo no Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco.  
E para terminar o mês, dia 29, o Centro Social e Cultural Parragilense organiza 

mais um ”Baile da Adiafa” desta vez com o acordeonista Luís Godinho.  
A equipa d’O Mariola deseja a todos um excelente mês de setembro.  
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Notícias e Informações úteis 

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 24  de Setem-

bro, 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 

Avisos da Proteção Civil  
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Notícias e Informações úteis (continuação) 

Visita anual a Fátima  

O Programa  "Séniores em Movimento" promovido 
pela “Associação Movimento é Vida”, teve o seu iní-
cio em 2002 e pretende possibilitar aos indivíduos 
com idades acima dos 55 anos, a participação em 
aulas de exercício físico,  bem como em atividades 
de lazer que fomentam o bem estar físico, psicológico  e social.         
Informamos que as aulas recomeçam em Setembro e a inscrições 
podem ser feitas na Junta de Freguesia de são Sebastião entre as 
9h00 e as 17h00.  

Horários e locais das aulas 

Séniores em movimento - Inscrições 

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 

Estação  
de Loulé  

Escola Primária  
Segundas e Quartas-feiras às 19h  

Conservatório de Música de Loulé 

No Solar da Música Nova, nasce o Conservatório de Música 

de Loulé, com 11 salas de aulas e um auditório com capaci-

dade para 170 lugares, o qual estará aberto ao público em 

geral.  
As aulas têm início previsto para este mês e destinam-se, 

neste primeiro ano letivo, a cerca de 230 estudantes do 5.º 

ao 12.º ano, mas estará preparado para no futuro receber 

perto de 500.   
Esta será a sétima escola do país de ensino especial para a 

música e a primeira criada a Sul do Tejo. A reabilitação do 

palácio do século XIX ( o antigo solar da família Barros e 

Aragões, conhecido por Solar da Música Nova), permitiu criar 

no edifício todas as condições regulamentares exigidas para 

o ensino oficial da música.  
No mesmo edifício ficará sediada a emblemática Sociedade 

Filarmónica “Artistas de Minerva”.  
 

 

 

Sessão de esclarecimento  
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Destaque                                                                                                                               Fátima    

1926 

Fátima é uma cidade situada na Serra de Aire, sede de freguesia, pertencente ao conce-
lho de Ourém e distrito de Santarém, com 71,29 km² de área e 11 596 habitantes (2011). A sua 
fama mundial deve-se ao relato das aparições da Virgem Maria reportadas por três pastori-
nhos desde 13 de maio até 13 de outubro de 1917.  
 
O nome da cidade deriva do nome árabe Fátima (Fāţimah, Árabe: TUطWX  ,( uma das filhas do 
profeta Maomé. Existe uma lenda não confirmada que o topónimo deriva de uma princesa mou-
ra local de seu nome Fátima que, depois de haver sido capturada pelo exército cristão durante 
a Reconquista Cristã, foi dada em casamento a um conde de Ourém. Tendo-se convertido à 
religião cristã, foi batizada recebendo o nome de Oriana em 1158. Às terras serranas, o conde 
deu o nome de Terras de Fátima, em memória dos seus ancestrais, e ao condado o nome de Oriana, depois chamado de Ourém. 
 
A história da cidade de Fátima está, no entanto, mais associada ao fenómeno das aparições da 
Virgem Maria. Primeiramente, por volta do ano de 1758, Nossa Senhora terá aparecido a uma 
pastorinha muda (no lugar onde hoje se ergue o Santuário de Nossa Senhora da Ortiga), e, 
mais tarde, já no século XX, a três outras crianças (conhecidos como "Os Três Pastori-
nhos"). Lúcia dos Santos e os seus primos, Francisco e Jacinta Marto, a 13 de maio de 1917, 
enquanto estavam a apascentar as suas ovelhas no lugar da Cova da Iria, testemunharam a 
primeira de várias aparições de uma linda Senhora vestida de branco. No local ergue-se atual-
mente a Capelinha das Aparições. A Senhora, mais tarde referida como a Senhora do Rosário, 
declarou ter sido enviada por Deus com uma mensagem: um apelo à oração, ao sacrifício e 
à penitência. Ela visitou os pastorinhos, aparecendo-lhes todos os dias 13 entre os meses de 
maio e outubro de 1917. A última aparição deste ciclo ocorreu a 13 de outubro, e cerca de 
70 000 peregrinos testemunharam e assistiram ao chamado Milagre do Sol.  
 
Para marcar o sítio das aparições, foi construído um arco de madeira com uma cruz na Cova 
da Iria. Os religiosos (tanto frades, como freiras) e os leigos começaram a viajar em peregrina-
ção ao sítio das aparições. A 6 de agosto de 1918, com donativos dos peregrinos, construiu-se 
uma capela pequena, construída com pedras, pedra calcária e argila, com apenas 3,3 metros 
de comprimento por 2,8 metros de largura e 2,85 metros de altura. A Cova da Iria rapidamente 
se tornou um importante centro de culto mariano.   
 
Ao longo dos anos, com a consolidação do santuário como um importante centro de culto mari-
ano e com a crescente atenção dada por papas e outros destacados prelados à Mensagem de 
Fátima, as peregrinações, procissões e orações no local viriam a crescer enormemente, atrain-
do grandes multidões de todo o mundo. Em 2015, o santuário acolheu 6 milhões e 676 mil visitantes nas 9 948 celebrações realiza-
das ao longo do ano com a maior afluência de peregrinos a ocorrer durante o mês de maio. 
 
A construção do atual Santuário de Nossa Senhora de Fátima, assim como a instalação de mosteiros e conventos de diver-
sas ordens e congregações religiosas católicas, trouxeram um grande desenvolvimento para a freguesia de Fátima e a toda a região 
envolvente. Fátima foi elevada de vila à categoria de cidade a 12 de julho de 1997. Atualmente, existem milhares de peregrinações 
anuais, vindas de várias regiões de Portugal e do estrangeiro, as quais estimulam o setor económico. 
 
Fátima é hoje por muitos considerada como o Altar do Mundo, onde cheira a promessas e velas queimadas e onde acorrem 

milhões de peregrinos movidos pela maior força do mundo: a Fé. Fátima, cidade da Paz. Terra de Milagres e Aparições.  
 
In: https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima; https://www.freguesiadefatima.pt/pt/sobre-fatima/ 
     www.freguesiadefatima.pt 

O Santuário de Nossa Senhora da Or�ga, no 

lugar da Or�ga (Fá�ma).  

A Capelinha das Aparições com a imagem 

de Nossa Senhora de Fá�ma.  

Os três pastorinhos. 
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Informações Úteis / Atividades / Festas e Bailes 

  

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  

 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 

 

O Projeto Internet Sénior, destina-se a maiores de 55 anos, e tem 
por objetivo possibilitar um primeiro contato com o mundo dos 
computadores, sobretudo no que diz respeito à Internet. Decorre 
na Biblioteca-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  

Projeto Internet Sénior  

Data  Músicos  Atividade Local  

1 Emanuel Martins  Festas em Honra da N. Srª do 
Bom Sucesso  

Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu  

2 Ana & Edgar Festas em Honra da N. Srª do 
Bom Sucesso  

Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu  

7 Roberto Bernardino  Baile  Centro Social e Cultural Parragilense 

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

15 Fábio Muchacho  Baile Social Sénior  Salão de Festas  

22 João do Carmo  Baile dos Frutos Secos  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

29 Vítor Alves Baile Social Sénior  Salão de Festas  

29 Luís Godinho  Baile da Adiafa Centro Social e Cultural Parragilense 

Unidade Móvel de Saúde 

 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 

09:30h - Estação de Loulé 

10:30h - Várzea da Mão 

11:30h - Vale Judeu  
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Gastronomia 

Vindimar. Colher amêndoa. Estercar as terras a semear no Minguante. No Crescente continuar 
a semear centeio e cevada. Nos pomares, aquando da última apanha de fruta, dar início a 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, rabanete, 
repolho, salsa; em canteiro, acelga, alface, alho-porro, cebola e tomate. Plantar com as primei-
ras chuvas, os morangueiros, regando até pegarem. Colher feijões e cebolas maiores para se-
mente. No Jardim ir preparando o composto e semear amores-perfeitos, begónias, margaridas, 
cravos, gipsófilas, malmequeres, miosótis, papoilas e as de florescimento primaveril. Plantar 

bolbos de jacintos, tulipas e narcisos.  
“Borda d’Água 2018” 

Lua Dia Hora 

Quarto Minguante 4 19:18h 

Lua Nova 11 10:58h 

Quarto Crescente 18 08:48h 

Lua Cheia 26 12:56h 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce 
às 07h:05 e põe-se 
às 20h07m.         
Dia 30 o sol nasce  
às 07h031m e  
põe-se às 19h21m.  
Neste mês os dias 
diminuem cerca de 

1 hora e 12 minu-
tos. 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Como construir um hotel de insetos (parte IV)  

 
Localização:  O seu abrigo para insetos deve ficar perto da sua horta. Afinal é aí que os insetos são mais 
necessários. Pode pendura-lo numa parede, numa árvore, coloca-lo em cima de um suporte ou em qualquer lugar 
da sua horta que esteja fora dos habituais locais de passagem. Se o local for muito húmido, deve coloca-lo um 

pouco acima do nível do solo. Certifique-se que fica protegido o vento e do calor extremo. As aberturas não devem 
ficar viradas para o lado donde sopram os ventos predominantes na sua região. Normalmente o ideal é deixa-lo 
virado para o sul. Procure também criar condições para atrair os insetos. Plante flores silvestres ao redor da sua 
horta ou numa zona próxima. Isso vai enriquecer o ecossistema local e tornar-se uma fonte de alimento para os 
insetos. Se já tiver na sua horta um lugar que é frequentado por insetos, como uma zona de jardim com flores ricas 

em néctar, será o ideal. 
Lembre-se. Você deve dar o primeiro passo que é construir o abrigo. Depois os insetos vão aparecer e fazer o res-
to. Como é natural, não serão só os insetos benéficos que vão ser atraídos. Também virão os indesejados. Mas a 
maioria serão os hóspedes que nós desejamos.  In: https://www.hortasbiologicas.pt/abrigos-para-insetos.html 

Bolas de berlim de alfarroba com creme de baunilha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Creme de baunilha: Aquecer o leite com o sal, a vagem de bauni-
lha, e as sementes raspadas. Assim que começar a ferver retirar do 
lume e remover a vagem. Numa taça, bater as gemas com o açú-
car. Juntar a Maizena e bater até ficar homogéneo. Verter o leite 
quente, pouco a pouco, sem parar de mexer com um fouet. 
Levar ao lume até engrossar, mexendo sempre vigorosamente com 
uma vara de arames. Reservar o creme numa taça e colar película 
aderente por cima para não criar crosta. Deixar arrefecer completa-
mente. 
Massa: No dia anterior colocar todos os ingredientes (exceto a 
manteiga) num recipiente e começar a amassar inicialmente com 
uma colher de pau e depois com as mãos.  

Como a massa é pegajosa o melhor é 
amassar no robot de cozinha cerca de 5 
minutos. Após esse tempo adicionar a 
manteiga pouco a pouco e amassar mais 
5 a 10 minutos até obter uma massa lisa e 
elástica. Formar uma bola e reservar num 
recipiente tapado com um pano num local 
abrigado, até duplicar de tamanho. Passa-
do esse tempo, amassar ligeiramente a 
massa, envolver em película aderente e reservar no frigorífico uma 
noite (ou no mínimo 4 horas). No dia seguinte, enfarinhar a banca-
da e cortar a massa em cerca de 15 porções com 50g e moldar 
umas bolas. Dispor num tabuleiro forrado com papel vegetal, dei-
xando um espaço entre cada uma. Espalmá-las ligeiramente, tapar 
o tabuleiro com um pano e deixar repousar cerca de 1 a 2h até 
duplicarem de tamanho. Preparar um pratinho com açúcar e canela. 
Aquecer o óleo numa frigideira funda até atingir os 160ºC aproxima-
damente (mergulhar uma colher de pau no óleo e se borbulhar a 
temperatura está boa). Colocar 2 a 3 bolas de cada vez no óleo e 
fritar cerca de 3 minutos de cada lado. Retirar com a escumadeira e 
colocá-las num prato com papel absorvente e de seguida passá-las 
pela mistura de açúcar e canela e deixar arrefecer. Quando estive-
rem mornas, fazer um corte profundo em cada bola e com a ajuda 
de um saco pasteleiro recheá-las com o creme de baunilha.  

-massa- 
350g de farinha tipo 55 
40g de farinha de alfarroba 
15g de fermento fresco 
75g de manteiga 
50g de açúcar 
3 ovos 
1 dl de leite  
1/2 c. (sob) de sal fino 
1 c. (sopa) de aguardente ou 
rum (opcional) 

1 l de óleo, para fritar 
Açúcar + canela para polvilhar 
- creme de baunilha-  
500ml de leite 
4 gemas  
40g de Maizena 
80g de açúcar amarelo 
1 pitada de sal grosso 
1 vagem de baunilha  
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A Dona Ana estava com um problema em casa que não consegue 
resolver: tinha muitos ratos, e não havia maneira de se ver livre 
deles. 
Decidiu comprar um gato_ mas a coisa não resultou, e deslocou-
se à loja onde comprou o gato, para fazer uma reclamação: 
– Trago-lhe o gato que me vendeu. O senhor garantiu-me que ele 
era bom para os ratos e afinal passa os dias todos a dormir no meu 
sofá, em vez de os caçar_ 
– Não se zangue, tenha calma, minha senhora. Eu garanti-lhe que 
o gato era bom para os ratos, e a senhora acaba de confirmar isso 
mesmo. 

_________________________________________________ 
 
No café dois amigos à conversa e diz um em tom apressado: 
– A conversa está boa, mas tenho que me ir embora! Se eu chegar 
tarde a casa a minha mulher vai ficar histórica de novo! 
– Histérica, queres tu dizer? 
– Não, histórica mesmo. Ela vai ficar duas horas a lembrar-se de 
todas as promessas que eu fazia quando estávamos noivos! 

 

 

 

Enigma  

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 
O I R T U I B P A S F O J 

S T E S A M I D N I V I P 

A P R E N S A P G U I M A 

V B S T M E D Q F L A X R 

U W A E O N D M A S L Ç R 

B R O M H R N V R T I P A 

E B U B I P U I N M H A S 

S T N R M K P I A V C O S 

C X A O T S O M U P O V O 

O V E R Q O Ç M G U M O R 

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

A G O I S T R A S B M O I 

Ç O S S E R G E R X Z P L 

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

- Setembro 
- Vindimas  
- Uvas 
- Mosto 
- Prensa 
- Pipa 
- Parra 
- Escola 
- Livros 
- Regresso 

- Mochila 
- Cadernos  

 

Sudoku 

Como jogar sudoku? 
O Sudoku é um passatempo, para 
ser jogado por apenas uma pes-
soa, que envolve raciocínio e lógi-
ca. A ideia do jogo é muito sim-
ples: completar todas as 81 células 
usando números de 1 a 9, sem 
repetir os números numa mesma 

Labirintos 

Provérbios 

- “Para vindimar deixa o setembro acabar” 
- “Setembro molhado, figo estragado”.  
- “Em Setembro lavra, semeia e colhe que é mês para tudo”.  
- “Em Setembro, S. Miguel soalheiro enche o celeiro”.  
- “Em tempo de figos não há amigos”.  
- “Lua nova trovejada, trinta dias é molhada e se for a de 
Setembro até Março irá chovendo”. 
- “Vindima molhada, pipa depressa despejada”.  

Mova 6 palitos   
neste dois copos  
de forma a construir 
uma casinha. 

Solução do enigma  
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Toponímia                                                                    Rua de São Paulo 

 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. 
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“Esta artéria homenageia um dos apóstolos de Jesus Cristo.  Até 16/06/1948 era denominada por Rua 

da Central Elétrica, também conhecida por Rua do Rossio, Rua do Lagar ou Rua do Cemitério, 
uma vez que se localiza no antigo rossio da vila e dava acesso ao velho cemitério público (utilizado entre 
1868 e 1918).  
De referir que era no rossio que se realizava a feira que D. Dinis instituiu em 1291, única em todo o al-
garve, com a duração de 15 dias no mês de Setembro.  
 
Em 09/05/1967 mandou a Câmara Municipal elaborar o projeto para reparação desta rua e envolventes.  
 
São Paulo 
São Paulo (C. 10 - C. 64), apóstolo de Jesus Cristo, nascido em Tarso de Sicilia e cidadão romano, 
recebeu o nome de Saulo, Perseguidor dos cristãos, não só se converteu à sua fé, por volta do ano 34, 
mas também se transformou no apóstolo dos Gentios, evangelizando, a partir de 40, Chipre, a Ásia 
Menor, a Grécia e Roma. Dele restam 13 Cartas, que fazem parte do Novo Testamento, além da Carta 
aos Ebreus, que, não sendo da sua autoria, procede das igrejas paulinas.  
Dos apóstolos foi o que teve maior actividade evangelizadora e mais influenciou a ciência teológica.   
Morreu em Roma e celebra-se, juntamente com São Pedro, em 29 de Junho.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Bibliografia:  
Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.289.  

Capa do jornal Loulé, comemora-

0vo da inauguração da luz elétri-

ca na vila (1916). 

Central Elétrica 
A central eléctrica, à qual estava associado o antigo topónimo, foi concluída em Maio de 1915, com o 
objetivo de fornecer energia eléctrica à vila de Loulé. A ideia de instalar eletricidade na vila ocorreu em 
19 de março de 1913, sob proposta do vogal José da Costa Guerreiro, tendo sido deliberado substituir 
o sistema de iluminação pública vigente por electricidade, municipalizando-se os respectivos serviços e 
ficando a Câmara com o exclusivo do fornecimento da luz eléctrica a  particulares devendo solicitar-se 
de várias casas propostas de fornecimento e montagem do respectivo material como dos serviços exi-
gidos por esta medida.  
Após construção da central, respectivo apetrechamento e montagem do novo sistema de iluminação 
pública, a cerimónia decorreu no dia 5 de Março de 1916, tendo sido publicado no jornal Loulé, come-
morativo do evento”.  


