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Destaque 

Aviso sobre a limpeza de terrenos  

 

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 
O mês de fevereiro chegou frio e não trouxe a 
chuva que tanta falta faz, mas trouxe a animação 
própria da época carnavalesca.  
A animação tem início no dia 3 em Vale Judeu  
com o baile do chapéu. Seguem-se depois os 
bailes de carnaval no dia 10 no Monte Seco e em 
Vale Judeu, no dia 11 e 12 no Parragil e no dia 
13 no Monte Seco e Vale Judeu.  
No dia 18, entre as 15 e as 18 horas,  o acordeonista Ricardo Laginha animará o chá 
dançante organizado pela Junta de Freguesia de São Sebastião e que desta vez 
terá lugar no Centro Social e Cultural Parragilense.  
No dia 24 o Centro Social e Cultural Parragilense organiza a 21ª edição da grande 

Noite do Fado, a partir das 20h30 com a participação de Rodrigo e os seus Guitarris-

tas e de Valentim Filipe acompanhado pelas fadistas Filipa Sousa, Inês Gonçalves e 

Helena Candeias.  
O destaque deste mês vai para um aviso importante e que está relacionado com a  

prevenção dos incêndios florestais cuja responsabilidade é de cada um de nós.  
No mês em que “O Mariola” comemora o 8.º aniversário da sua reedição iniciamos 

uma nova rúbrica na qual daremos a conhecer as personalidades referidas nos topó-

nimos da nossa Freguesia.  
Nesta edição damos ainda a conhecer o antes e depois de algumas obras realizadas 

pela Junta de Freguesia nas últimas semanas.  
A equipa d’O Mariola, deseja a todos um excelente mês de fevereiro.  

 

A equipa d’ ”O Mariola“ 

É obrigatório por lei limpar os 
terrenos em redor das habi-
tações até ao dia 15 de mar-
ço de 2018.  Quem não o 
fizer incorre numa contraor-
denação punida com uma 
multa de 280 euros a 10 000 
euros.  

Saiba mais na página 4 
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Notícias  

“O Mariola” está de parabéns 

Editado pela primeira vez em Setembro 
de 1999, com a colaboração das técnicas 
da associação In Loco e depois de al-
guns anos parado, o “Mariola” reaparece 
em fevereiro de 2010 desta vez editado 
pela Junta de Freguesia, e com o intuito 
de fazer chegar a informação da Junta 
mais longe e mais rápido. 
Oito anos passaram e o balanço que fazemos é bastante posi-
tivo e é reforçado diariamente pela procura que vemos que o 
mesmo tem, por parte da população da nossa e até de outras 
freguesias. 
Com “O Mariola” estão de parabéns todas as pessoas e entida-
des que têm contribuído para este projeto e para o seu suces-
so.  
Da nossa parte continuaremos empenhados em manter “O 

Mariola” de “boa saúde” e a chegar cada vez mais longe.   

Gostava de aprender a costurar?  

O Centro Social e 
Cultural Parragilense 
irá promover um curso 
de costura para princi-
piantes, com início a 

14 de fevereiro e que 
terá lugar na sua sede 
às segundas e quar-
tas-feiras das 20h às 
22h. As vagas são 
limitadas e para se inscrever deverá contactar a Srª Irene atra-
vés do n.º 925108675 .  

Curso de Costura para principiantes  

Validação de faturas   

Prazo para validar faturas em 2018 

O prazo para validar faturas de 2017 é até 

dia 15 de fevereiro de 2018. Tem assim 
até ao dia 15 de fevereiro para ir ao Portal 
das Finanças e validar as faturas pedidas 
em 2017 com o Número de Identificação Fiscal (NIF).  
Assim pode usufruir do benefício fiscal de dedução de despe-
sas dedutíveis. 
Caso tenha deixado passar esse prazo ainda pode inserir al-
guns tipos de despesas no IRS, na altura do seu preenchimento 
(de 1 de abril a 31 de maio em 2018). 
 

Validar faturas para beneficiar de deduções no IRS 

Mesmo que tenha pedido a fatura com o NIF, e que o comerci-
ante que a emitiu a tenha comunicado ao Fisco, há que ir ao 
Portal das Finanças validar o documento, assinalando a que 
sector de atividade diz respeito. Mas, primeiro, confirme se as 
faturas foram registadas no portal.  
Sem sair do campo “Verificar faturas” do site e-fatura, confira a 
primeira coluna da tabela, intitulada “Setor”. É aqui que deve 
constar a que atividade diz respeito cada um dos documentos. 
Para isso, clique no link do número da fatura, faça “Alterar” e 
selecione o sector correto. 
Caso não encontre faturas pedidas com número de contribuinte 
no site, pode registar essas faturas manualmente, guardando 
neste caso as mesmas, no entanto tenha em atenção que por 
vezes podem ser inseridas automaticamente mais tarde e fica 
com faturas duplicadas, o que pode levar a que seja multado! 
É com base no que validar que o Fisco vai apurar o valor do 
benefício fiscal de cada contribuinte para associar à declaração 
de IRS a entregar anualmente.  

“Férias para todos XL” 2018  

Depois da estreia do 
programa de atividades 
“Férias XL 2017” desti-
nado a jovens, a Câma-
ra Municipal de Loulé 
vai levar a efeito a 2ª 
edição desta iniciativa, 
durante a pausa escolar 
da Páscoa e de Verão, 
que decorrerá concreta-
mente de 2 a 6 de abril 
(páscoa) e de 25 de 
junho a 27 de julho 
(verão). 
Este campo de férias, 
de frequência semanal, 
destina-se a jovens dos 
11 aos 16 anos e é 
composto pela realização de diversas atividades de ocupação 
de tempos livres, funcionando das 09h00 às 17h00.  
Durante a Páscoa a participação é gratuita (pagamento apenas 
dos almoços).  
No período de verão os valores semanais são os seguintes: 
Escalão A não paga; Escalão B 12,50€; Sem escalão 25€.  
A inscrição é obrigatória e deve ser feita online até ao dia 23 de 
fevereiro em:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDziJzBCD-
Itw6Zgbcee_9n8n7TrX24yuh96_Fcq4RhZGAGA/viewform 

 
Poderá enviar qualquer dúvida para o seguinte 

email:divisao.educacao@cm-loule.pt  
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Notícias  

Excursões organizadas pela Junta  

A Junta de Freguesia de São Sebastião vai organizar diversas 

excursões durante o ano de 2018, as datas que se seguem são 

as que estão confirmadas até à data. Posteriormente divulgare-

mos os pormenores, vá ficando atento.   
 
1ª Visita à Exposição “LOULÉ. Territórios, 

Memórias, Identidades” patente no Mosteiro 

dos Jerónimos - 24 de março    
 
 
Sintra - 21 de abril  
 
 
 
 
2ª Visita à Exposição “LOULÉ. Territórios, 

Memórias, Identidades” patente no Mosteiro 

dos Jerónimos -  19 de maio  
 
 
 
Rio Guadiana - 16 de junho  
 
 
 
 
Fátima - 15 e 16 de setembro  

Obras/intervenções da Junta 

Antes e Depois 

 

Candidaturas ao Regime de Pedido Único (RPU) 

Informamos que à semelhança de anos anteriores a Federação 

de Caçadores irá disponibilizar um técnico para a elaboração 

das candidaturas ao Pedido Único 2018, na sede da Junta de 

Freguesia de São Sebastião, às terças-feiras, a partir do dia 15 

de fevereiro, mediante marcação prévia.  
As marcações poderão ser efetuadas presencialmente ou pelo 

telefone: 289410100 das 9h às 17h.  

Estação de Loulé  

Estrada de Vale Judeu junto à Igreja  

Estrada de Vale Judeu  
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Destaque 

1926 

Década de 70 

Decreto-Lei n.º124/2006 de 28 de junho  

Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou enti-

dades que, a qualquer titulo, detenham terrenos con-
finantes a edificações, designadamente habita-
ções, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas, são 
obrigados a proceder à gestão de combustível numa 
faixa de 50m à volta daquelas edificações ou instala-
ções, medida a partir da alvenaria exterior da edifica-

ção (nos termos do Art.º 15.º n.º2).  

Quem não o fizer incorre numa contraordenação, 
punida com uma multa de 280 euros a 10.000 
euros.  

(nos termos do art.º 38 do DL 124/2006 de 28 de 
junho conjugado com o art.º 153.º do orçamento de 
estado de 2018).  

 

Até 31 de maio de 2018, as câmaras municipais fa-

zem todos os trabalhos de limpeza de terrenos, de-

vendo substituir-se aos proprietários e outros produ-

tores florestais em incumprimento, procedendo a 

corte de 50 metros em volta das habitações, median-

te comunicações e, na falta de resposta em cinco 

dias, por aviso a afixar no local dos trabalhos. 

(Art.º153, n.º3 do OE de 2018).  
 
Sendo a limpeza feita pela câmara municipal o pro-

prietário ressarce (paga) a câmara municipal das 

despesas efetuadas com a limpeza do terreno (Art.º 

153 n.º4 do OE 2018)  

É obrigatório por lei limpar os terrenos em redor das habitações até ao dia 15 de março de 2018 
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Informações Úteis / Atividades / Festas e Bailes 

Data  Músicos  Atividade Local  

3 Emanuel Silva Baile do Chapéu Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

10 Ricardo Alves Baile de Carnaval  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

10 Duo Improviso Baile de Carnaval Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

11 Silvino Campos Baile de Carnaval  Centro Social e Cultural Parragilense  

12 Roberto Bernardino Baile de Carnaval Centro Social e Cultural Parragilense  

13 Sérgio Conceição Baile de Carnaval  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

13 Eurico Martins e Cristina Baile de Carnaval  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

18 Ricardo Laginha  Chá dançante * Centro Social e Cultural Parragilense  (das 15h às 18h)  

24 Diversos artistas Noite de Fado  Centro Social e Cultural Parragilense  

 Os eventos aqui desta-
cados são aqueles que 
se realizarão na área da 
nossa Freguesia. Para 
saber mais pode con-

tactar 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 
Organização: Loulé Criativa/
Nadesportiva 
Informações e marcações: 
www.loulecriativo.pt ou                   
nadesportiva@hotmail.com  
Contacto: +351 938364523 
 
 

 

 

Locais Datas e horários 

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

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

Bibliomóvel 
FAMILIAS NO MUSEU  

Museu Municipal de Loulé 
17 de fevereiro, 14h30 - 16h30 
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos acompanhadas por um 

adulto.  
Inscrições gratuitas e obrigatórias: serviços.educativos@cm-loule.pt; 

289 400 611 
Org.: Câmara Municipal de Loulé  

 

* Organização da Junta de Freguesia  
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Gastronomia 

As terras para sementeiras de Primavera devem estar lavradas. Semear abóbora, cenoura, 
couves, ervilha, pimento, feijão, nabiça, pepino, tomate e melancia. Semear milho de sequeiro 
nas terras altas. Transplantar as cebolas a colher em maio-junho e as couves semeadas em 
dezembro a colher em junho-julho (repolhos). Colher os espinafres, couve-flor e brócolos, 
plantar batata (a colher em junho). Podar no Minguante, menos damasqueiros e moranguei-
ros. Tratamento das macieiras, pereiras e pessegueiros. Iniciar a enxertia. Plantar árvores e 
semear pinheiro-bravo, no Crescente. Trasfegar o vinho se ainda não o fez. Na Horta semear 
alho-francês, beterraba, cebola, cenoura, coentros, couve-flor, de grelo, de nabo, espargos, 
ervilha, espinafre, fava, feijão, melancia, nabiça, pimento, rabanete, repolho, salsa, segurelha 
e tomate. No jardim proteger os pés-mães de crisântemos com palha miúda para se obter 
mais estacas. Semear as flores anuais como ervilhas-de-cheiro, gipsófilas, manjericos, cícla-
mes, cólios, sécias, etc. Colher amores-perfeitos, violetas, etc.  
 

In: Borda D’Água 2018  

Lua Dia Hora  

Quarto Minguante 7 15:54 

Lua Nova 15 21:05 

Quarto Crescente 23 08:09 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce às 
07h:43 e põe-se às 
17h 58m.         
No dia 28 o sol nasce 
às 07h11m e põe-se 
às 18h24m.  
Neste mês os dias 
aumentam 1h 02m.  

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Plantas que ajudam a combater as pragas na horta e jardim (parte II) 
• Gerânio (sardinheiras): É um repelente natural de insetos.   

• Cidreira: é uma planta medicinal usada como repelente de insetos, sendo muito efetiva contra 
moscas, mosquitos e formigas.  

• Cinco-Chagas: também conhecida como flor-de-sangue, flor-de-chagas ou agrião-do-méxico, é uma 
flor que pode ser comestível, sempre e quando se cultive sem o uso de pesticidas. Repele nemátodos, 
vermes que atacam e matam as plantas, e insetos. Mantém os brócolos livre de pulgões, as abóboras 
livres de vermes. Afasta o pulgão, caracóis e formigas.  

• Lavanda: atrai abelhas, zangões e borboletas.  

• Arruda: inseticida de pulgões e cochonilhas sem carapaça  
• Cebolinho: As flores do cebolinho repelem moscas e pulgões. Plante cebolinho no meio da horta, especi-

almente em volta das cenouras.  

  
 

Bochechas de porco com cerveja  

1 kg de bochechas de porco 
2 cebolas 
3 dentes de alho 
1 dl de azeite 
1 cerveja (33 cl) 
1 colher (chá) de colorau 
1 folha de louro 
1 raminho de salsa picada 
Sal e pimenta q.b. 
 
Descasque as cebolas e os dentes de alho, pique tudo, deite para 
um tacho e junte as bochechas de porco, o louro e o azeite.  
Tempere também com sal, pimenta e o colorau, adicione a cerveja 
tape, leve ao lume brando e deixe cozinhar até a carne ficar tenra 

e com um molho grosso. Retire do lume e sirva quente, polvilhado 
com a salsa picada e acompanhado com batatas cozidas.  
Dica:  Coza 800g de batatas descascadas em água temperada 

com sal e escorra-as. Adicione-as depois ao tacho com as boche-
chas de porco, envolva, deixe cozinhar os últimos 5 minutos e sir-
va.  

Bolo de tangerina molhadinho  

2 chávenas de açúcar mascavado  
1/2 chávena de óleo  
2 chávenas de farinha  
1 colher de chá de fermento  
4 ovos  
250g de iogurte grego natural  
3 clementinas pequenas com casca  
3 clementinas para regar o bolo no final  
 
 
No liquidificador ou robot de cozinha coloque todos os ingredientes 
(e as clementinas com casca!) e triture até obter uma massa ho-
mogénea. Coloque depois a mistura numa forma de bolo com bu-
raco previamente untada e polvilhada com farinha e leve ao forno 
já aquecido a 180ºC durante cerca de 45 minutos ou até o bolo 
estar cozido. Retire do forno e deixe arrefecer uns minutos antes 
de desenformar. Coloque o bolo no prato de servir e regue com o 
sumo das outras três clementinas, deixando ensopar. Corte o bolo 
depois de frio.  
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Na aula de história pergunta a professora: 
- Joãozinho, menciona uma coisa importante que exista hoje e 
que não havia há 10  anos atrás. 
E responde o menino prontamente: 
- EuZ 

_____________________________ 
Na aula, o aluno estava sucessivamente a conversar e interrom-
per outros. Diz a professora: 
- Sabes que nome se dá a uma pessoa que continua a falar, mes-
mo quando os outros não estão interessados? 
E responde o aluno: 
- ProfessorZ 

_______________________________ 
A professora pergunta para os alunos: 
- Quem é que quer ir para o céu? 
Todos levantam a mão, menos o Joãozinho. Pergunta a professo-
ra: 
- Joãozinho, não queres ir para o céu? 
E responde o Joãozinho: 
- Querer eu quero, mas a minha mãe disse-me que depois das 

aulas era para eu ir direto para casa! 

 

 

Enigmas 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 
A D I S F A R C E S R 

H E R V E F O E N A E 

S W C A V U H C T G D 

A X F F E R J F R I E 

R N O I R F U O U O C 

A R A H E I O I D Y A 

C Y S T I A I L O F R 

S V D A R G D A R T N 

A R T R O I S C I O A 

M T O L A V A N R A C 

Localize na grelha as pala-
vras da lista que estão es-
critas em todos os sentidos. 

- Fevereiro  
- Entrudo  
- Folia 
- Mascaras 
- Disfarces 
- Carnaval 
- Frio  
- Chuva  

 

 

 

 Sudoku 

Labirinto 

Provérbios 

- “Em dia de S. Matias (24) começam as enxertias”.  
- “Em Fevereiro chuva, em Agosto uva”.  
- “Fevereiro chuvoso faz o ano formoso”.  
- “Quando não chove em Fevereiro, nem bom prado nem bom 

palheiro”.  
- “Fevereiro quente traz o diabo no ventre”.  
- “Fevereiro coxo, em seus dias vinte e oito”.  
- “Aveia de Fevereiro, enche o celeiro”.  

Como jogar sudoku? 

O Sudoku é um passatempo, para ser joga-
do 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).  

Solução do enigma:  

A figura é composta por 12 (doze) 
fósforos. Mova apenas 3 (três) fós-
foros e forme 3    quadrados.  
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 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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Topónimos                                               Rua José António Madeira  

Quem foi José António Madeira?  

(1896 - 1976)  

José António Madeira nasceu na freguesia de S. Clemente, concelho de Loulé, em 23 

de Novembro de 1896, após ter feito os seus estudos primários foi para Faro, onde 

completou o curso complementar de Ciências, no Liceu local. Seguiu-se a Universidade 

de Coimbra, em 1916/17, tendo frequentado a Faculdade de Ciências para no ano se-

guinte transitar para a Escola de Guerra, no curso de Artilharia, onde a 30 de setembro 

de 1918 é promovido a Alferes e em 1922 é promovido a Tenente, no mesmo ano em 

que se licenciou. Paralelamente à carreira militar, voltou a frequentar a Faculdade de 

Ciências da Universidade de Coimbra onde se licenciou em Ciências Matemáticas e 

tirou o Curso de Engenheiro Geógrafo. Tendo obtido o grau de licenciado em 14 de 

Março de 1922.  
A partir de 1926 e até 1942 foi observador no Observatório Astronómico da Universida-

de de Coimbra. A 24 de setembro de 1928 passou à categoria de Observador Chefe do 

Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra e logo em 1932 é aprovado em 

mérito absoluto no concurso para Astrónomo de 1ª classe do Observatório Astronómico 

de Lisboa, sendo nesse mesmo ano promovido a Capitão de Artilharia. 
Foi Secretário do Ministro da Instrução Pública, Engenheiro Duarte Pacheco entre Maio 

e Novembro de 1928. 
A partir de 1942 prosseguiu a sua carreira no Observatório Astronómico de Lisboa. 

 

Bibliografia 

http://www.mat.uc.pt/~helios/Mestre/Galeria/madeira.htm 

 

 

Rua José António Madeira 


