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Chegou o Outono e com ele a chuva 

e os dias mais curtos, mas a anima-

ção continuará um pouco por toda a 

Freguesia.  

No que respeita a bailes, no dia 5 

começamos com o “Baile do engo-

madinho” na Sociedade Recreativa e 

Cultural de Vale Judeu, com o acor-

deonista José Manuel Pasadinhas. 

No mesmo dia haverá Baile Social 

Sénior no Salão de Festas, com o tema da castanha. A 12 de Novembro o 

Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco organiza o Baile de São Marti-

nho com o acordeonista Humberto Silva. A 19 de Novembro haverá baile no 

Centro Social e Cultural Parragilense, com a acordeonista Rita Melo. E no 

mesmo dia haverá Baile Social Sénior no Salão de festas com Tozé Pratas 

e Dina Teresa.       
Nesta edição damos destaque à Associação dos Amigos dos Animais 

Abandonados de Loulé (A.A.A.A.), sediada na nossa Freguesia desde 

1981.  

Aproveitamos ainda para desejar a todos um excelente mês de Novembro.  
 
 
 

Contactos:  

Rua José António Madeira 
8100-670 Loulé 
Tel. 289410100 / Fax. 289412966 
Tlm: 912249880 
geral@saosebastiao.pt 
www.saosebastiao.pt 

 

Destaque 

  Associação dos Amigos dos  

Animais Abandonados de Loulé 

A AAAA - ASSOCIAÇÃO DOS AMI-
GOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS 
DE LOULÉ, Canil SFA, é uma Associa-
ção sem fins lucrativos que há 30 anos 
acolhe animais abandonados.  

 

Saiba mais na página 4 

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 
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Notícias 

Nesta edição damos os parabéns à D. Maria da Piedade 

Guerreiro, que completou no passado dia 1 de Outubro 

os seus 103 anos.  
Nascida a 1 de Outubro de 1913, no Sítio do Cerro de Alfei-

ção a D. Maria da Piedade Guerreiro, sempre foi uma 

“mulher de armas” e continua com saúde e com a energia 

que sempre lhe foi caraterística.  

Colocação de Placas Toponímicas no Mon-

te Seco, Picota, Parragil e Soalheira 

Foram colocadas recentemente placas toponímicas em cer-
ca de 90 ruas dos seguintes lugares: Monte Seco, Picota, 
Parragil e Soalheira. As placas foram afixadas nas esquinas 
das respetivas ruas, do lado esquerdo de quem nelas entra.   
Brevemente já será possível aos Fregueses que morem nas 
ruas destes lugares, poderem dirigir-se à Câmara Municipal 
de Loulé para pedir o número de polícia correspondente à 
sua casa.  

Corte de Trânsito na Rua Movimento das 

Forças Armadas em Loulé 

 
Na sequência da empreitada de reabilitação do Solar da Mú-

sica Nova, a Câmara Municipal de Loulé irá proceder ao cor-

te de trânsito, nos dois sentidos, na Rua Movimento das For-

ças Armadas (entre o Solar e o Arquivo Municipal de Loulé), 

em Loulé, entre os dias 2 e 4 de novembro. 
Esta intervenção tem em vista a execução dos trabalhos de 

ligação do ramal de esgotos pluviais, prevendo-se que tenha 

uma duração de três dias. 
A Autarquia apela, uma vez mais, à compreensão de todos 

os habitantes, comerciantes e utilizadores da zona para os 

incómodos causados por estes trabalhos. 

Cento e três anos de vida  
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Informações úteis  

BIBLIOCASA 

A Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé, arrancou no mês de 
Março de 2015,  com o projeto BIBLIOCASA, um serviço domiciliário de apoio à leitura para 
munícipes com limitações de mobilidade, permanentes ou temporárias. 

O objetivo é garantir às pessoas condicionadas por limitações de mobilidade, ainda que tem-
porárias, um serviço de leitura pública adaptado às necessidades especiais dos seus utentes 
no que diz respeito ao acesso à informação e ao uso da documentação. 

O BIBLIOCASA disponibiliza, em regime de empréstimo, livros, DVDs, VHSs, CDs, jogos e CD-Roms, faz serviço de entre-
ga, procede à recolha de livros e outros documentos, e presta serviço de informação à comunidade. 

Os utilizadores podem – autonomamente ou apoiados por funcionários da Biblioteca através da internet – consultar, nas 
suas casas, a base de dados da Biblioteca Municipal e selecionar os documentos que desejam para empréstimo. 

Para aderir a este serviço os interessados deverão preencher e fazer chegar à Biblioteca Municipal (via 
email biblioteca@cm-loule.pt ou correio para Rua José Afonso-8100 Loulé) um inquérito para se poder proceder à avalia-
ção e seleção dos leitores que o BIBLIOCASA integrará. Estes inquéritos estão disponíveis na Biblioteca ou nos seus Pó-
los, através de email ou por telefone (289 400 850). 

CUIDADO COM AS BURLAS 

Conselhos da GNR  

• Não confie em estranhos bem falantes ou cheios de boas 

intenções, nem forneça qualquer informação, pois hoje 
em dia ninguém dá nada a ninguém.  

• Não ande com muito dinheiro e evite o uso de objetos de 

valor, de carteiras na mão ou no bolso, de forma visível.  

• Desconfie de esquemas que lhe ofereçam dinheiro fácil. 

• Todos os funcionários da Água, Luz, CTT, Segurança 

Social e Bancos, estão bem identificados e normalmente 
são seus conhecidos.  

• Não demonstre estar sozinho, mesmo que não esteja 

ninguém em casa, chame por um familiar próximo, isso 
afasta qualquer burlão.  

• Procure cultivar relações de boa vizinhança. O apoio 

mútuo entre vizinhos de confiança pode ajudar em situa-
ções duvidosas.  

Registe sempre:  

Veículo - Matrícula, Marca, Modelo, Cor, Para onde foi, 
N.º de ocupantes;  

Pessoas - Idade, Altura, Sexo, Etnia, Cabelo, Cor dos 
olhos, Bigode, Barba, Óculos; Tatuagens, Sinais, Pierci-
ngs, Roupas, Deficiências.  
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Destaque                                        Associação dos Amigos dos Animais Abandonados de Loulé                     

A Associação dos Amigos dos Animais Abandonados
(A.A.A.A.) de Loulé é uma associação privada, sem fins lu-
crativos que acolhe e protege animais abandonados. Foi 
fundada em 1981 por quatro amigas que tinham em comum 
o gosto pelos animais, tendo adquirido um terreno na Cam-
pina de Baixo em Loulé (Freguesia de São Sebastião), onde 
ainda hoje se localiza o canil.  

Inicialmente o terreno tinha 4 mil metros quadrados, posteri-
ormente foram adquiridos mais 6 mil,  tendo na atualidade 
10 mil metros quadrados. Neste momento abriga uma média 
de 200 cães, 80 gatos, 3 burros e 2 éguas. 

O seu principal objetivo é acolher animais abandonados, 
tratá-los, castrá-los e reencaminhá-los para novos lares on-
de sejam acolhidos como parte integrante das suas novas 
famílias.  

Estima-se que, hoje em dia, haja uma média de 1 milhão de 
cães abandonados em Portugal, número que tende cada 
vez mais a aumentar.  

Uma das fortes apostas da A.A.A.A. prende-se com a esteri-
lização das fêmeas, de forma a cessar com o ciclo, descon-
trolado, de reprodução que se vem a constatar no nosso 
país. Como tal, todas as fêmeas adotadas, não sendo ca-
chorras, são entregues já esterilizadas. Outra das suas 
apostas vai também para a identificação dos cães adotados, 
pelo processo de introdução de um microship subcutâneo, 
combatendo desta forma o abandono ou perda de animais, 
permitindo a sua rápida e fácil identificação aquando da cap-
tura, por esses mesmos motivos qualquer cão adotado na 
AAAA terá um microship de identificação. 

Porém a A.A.A.A. não pretende apenas que os animais se-
jam adoptados, mas sim que sejam efetuadas adoções res-
ponsáveis  por pessoas que gostem e respeitem os animais.  

A A.A.A.A. tem adoções em Portugal e no estrangeiro, visto 
que tem uma parceria com algumas Associações de animais 
abandonados da Alemanha. 

De modo a dar a conhecer a sua missão e a promover a 
adopção dos animais que tem no canil, a A.A.A.A organiza 
recolhas de comida, maratonas, cãominhadas e sempre que 
possível estão presentes em eventos públicos. 

Para quem não pode adotar um animal, poderá apadrinha-lo, 
tal como poderá também doar mantas ou ração. Toda e 
qualquer forma de ajuda será sempre bem-vinda e louvada 
pela A.A.A.A. 

Para mais informações:  

Contactos 
Telefone :  289416862 
Telemóvel :  919765600 / 
Email:  canil.sfa@sapo.pt 
Morada:  Apartado1089, Campina de Baixo, 8100-250 Loulé 
Facebook: https://pt-pt.facebook.com/pg/

canil.saofranciscodeassis/about/ 
Site: http://canilsfa.pt/ 
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Bailes e Festas 

 

Eventos 

 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 

Workshop: Molho piri piri  
 20 - Lugar da Renda - 9:30h - 12:30h 
 
Workshop: Broas de amêndoa e mel 
(por marcação) - Lugar da Renda 

 

Mais informações: Célia Arraiolos 

(938364523) : nadespor�va@hotmail.com  

  

Informações Úteis  

  

Locais Datas e horários 

 
Escola do Parragil 

 8 e 22 (terça-feira)  
10h - 11h30 

 
Parragil 

 8 e 22 (terça-feira)  
11h45 -12h30 

Data  Músico  Atividade Local  

5 José Manuel Pasadinhas Baile do Engomadinho Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

5  Filipe romão Baile da Castanha Salão de Festas 

12 Humberto Silva  Baile de S. Martinho Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco 

19 Rita Melo  Baile  Centro Social e Cultural Parragilense 

19 Tozé Pratas e Dina Teresa Baile Social Sénior  Salão de Festas 

Bibliomóvel Unidade Móvel de Saúde 

4 de Novembro 

08:30h - Vale Telheiro 

9:30h - Boa Hora 

10:30h - Parragil 

11:30h - Soalheira 

12:30h - Monte Seco 

7 de Novembro 

08:30h - Vale Judeu 

9:30h - Várzea da Mão 

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

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

Chegada do Pai Natal  

O Pai Natal che-
gará a Loulé no 

próximo dia 26 de 
Novembro, pe-
las 15h00.   
A chegada do 
“velhinho das 
barbas brancas” é um momento único 
para as crianças de todo o concelho. 
O pai natal fará um desfile por algu-
mas ruas da cidade e chegará à Praça 
da República para entregar um pre-
sente às crianças. Os mais pequeni-
nos terão ainda oportunidade de tirar 
fotografias com o pai Natal.  



O Mariola  Página 6 
Edição n.º 82 
Novembro 2016 

Gastronomia 

Os pomares devem ser estercados no Crescente e podados no Minguante, devendo 

protege-los das geadas. Plantar cerejeiras, pessegueiros, pereiras e macieiras, no Cres-

cente. Na Horta semear agrião, alface, cenoura, couves, com exceção da couve-
flor e brócolos. Plantar batata (nas zonas secas), alho, couve temporã, tremoço. Seme-

ar fava, ervilha, e em camas quentes, alface, beterraba, cebola, nabiça, nabo, rabanete 

e tomate. Semear cereais de pragana, como a aveia, centeio, cevada e trigo. Colher 

azeitona e beterraba. Na adega, verificar as vasilhas do vinho novo. No Jardim estercar 

covas para a plantação na Primavera de árvores ou arbustos. Estacar as plantas contra 

o vento. Plantar bolbos de flores. Podar as roseiras e plantar novas.  
 

 

In “Borda D’ Água” 2016 
 

Lua Dia Hora 

Quarto Crescente 7 19:51h 

Lua Cheia 14 13:52h 

Quarto Minguante 21 08:33h 

Lua Nova 29 12:18h 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce às 07h:04 e põe
-se às 17h30m.         
No dia 30 o sol nasce às 07h35m e 
põe-se às 17h16m.  
 
Neste mês os dias diminuem cerca 
de 51m. 
 
 

 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Frango Recheado com castanhas, passas e maçã 
 
1 frango grande 
500 g de castanhas descascadas 
6 maçãs reineta 
50 g de passas 
500 g de batatas pequeninas 
2 colheres de sobremesa de marga-

rina 
vinho branco q.b. 
pimentão doce q.b. 
1 folha de louro 
2 dentes de alho 
molho piripiri q.b. 
sal e pimenta q.b. 
 
Coza as castanhas em água e sal e reserve.  Lave as maçãs, 

descasque-as, retire-lhes as sementes e corte-as em quar-

tos.  Coloque as passas num recipiente com água por 5 minu-

tos. Num recipiente junte as castanhas cozidas e inteiras, os 

quartos de maçã e as passas escorridas, envolvendo-os bem. 

Reserve.  À parte descasque as batatinhas e coza-as em água 

e sal, reservando-as. Limpe o frango de gordura e vísceras, 

mantendo-o inteiro, de forma a poder recheá-lo. Tempere-o, por 

dentro, com sal e pimenta e por fora tempere com o seguinte 

molho que deve fazer antecipadamente; num recipiente junte 

sal, alhos, louro, vinho branco, pimentão doce e piripiri e esma-

gue tudo com um pilão (reserve o molho que sobrar para regar 

o frango).  Em seguida recheie o frango com o preparado de 

frutas que reservou e com uma agulha e linha coza-o 

bem.  Unte um tabuleiro de ir ao forno com margarina (ou azei-

te) e disponha o frango nele, regue-o com o restante mo-

lho.  No tabuleiro, e, em torno do frango, coloque as batatinhas 

juntamente com os quartos de maçã e as castanhas que sobra-

ram. Leve ao forno por, aproximadamente, 1 ou 2 horas a 

180ºC, depende claro está do tamanho do frango. Mas o truque 

é fazer pequenos golpes no frango.   

Receitas caseiras para combate a pragas na horta e jardim (parte II) 
• Lesmas e Caracóis 
Cerveja: Pode aplicar nas zonas mais infestadas, copos de iogurte ou latas de conserva com 

cerveja enterradas ao nível da terra do jardim e espera que os caracóis caiam lá dentro e se 

afoguem. Depois é só verificar com regularidade as armadilhas e ir retirando a bicharada.  

Cinza, cascas de ovos e cascas de carvalho: As cinzas da lareira, cascas de ovos e de 

carvalho colocadas à volta das plantas repelem os caracóis e as lesmas pois provocam irrita-

ção e desidratação dos mesmos. 

Vasos de cerâmica de pernas para o ar: colocar vasos de cerâmica ao contrário, contra 

os raios solares e ligeiramente levantados do chão. Esta técnica resulta muito bem, porque as 

lesmas e os caracóis estão sempre à procura de um local com sombra para descansarem e, 

desta forma, os vasos acabam por ser a armadilha perfeita.  
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Chegado o fim da missa de domingo, o padre dirigiu-se aos seus fiéis, perguntando: 
- Quantos de vocês já conseguiram perdoar a todos os vossos inimigos? 
Quase todos na congregação levantaram a mão. Insatisfeito, o padre repetiu a mesma 

pergunta. Todos responderam desta vez, exceto uma velhinha, a D. Guiomar. 
- A senhora não está disposta a perdoar a todos os seus inimigos, perguntou o padre? 
- Eu não tenho inimigos. Sr. Padre, respondeu a D. Guiomar, muito bem disposta e com 

um doce sorriso no rosto. 
- Mas, D. Guiomar, continuou o Presbítero, isso é muito raro, quantos anos tem a senho-

ra? 
- Fiz 100 anos em Março, responde a senhora. 
A congregação levantou-se e aplaudiu! 
- A senhora pode vir aqui à frente a contar-nos como conseguiu chegar aos 100 anos sem 

ter inimigos? 
A D. Guiomar foi, vagarosamente, até o púlpito, virou-se para a congregação e disse, orgu-

lhosamente: 
- Já morreram todos! 

1. Somos muitos irmãozinhos, 
vivemos todos na mesma casa, 
se nos coçam a cabeça, morre-
mos num instante.  

2. O que é que quanto mais se 
perde, mais se tem?  

 

Adivinhas 

Lazer 

Anedota 

Sopa de letras 

 

W A D T U I O P Ç H F A Z 

E S F N H I P O S R E U I 

V N M O T S U G A M L P O 

A I O V I N H E H O M A T 

M C J E R O P I N G A F R 

U D V M A R T E A H R J L 

S A G B R T U I T O T P Ç 

O Q U R O M Ã G S O I A I 

L B U O I O H R A E N D A 

E G H E Q A S F C D H J I 

M C V U I O V I N H O D S 

R A E D R U I O K J L Ç A 

A C V B N M E S A U I O P 

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

Tente localizar na gre-
lha, as palavras da lista 
que estão escritas em 

todos os sentidos. 

Novembro 

Magusto 

Martinho 

Castanhas 

Jeropiga 

Vinho 

Marmelos 

Marmelada 

Romã 

Solução das adivinhas: 1 - Fósforos ;  2 - Sono 

 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 

Provérbios 

- “A caixa vazia é a que mais cho-
calha”.  

- “À raposa dormente não lhe cai 
galinha no ventre”. 

- “Amigo certo conhece-se na hora 
incerta”. 

- “Até o melhor cavalo tropeça”. 
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Lugares / monumentos                   Pólo Museológico dos Frutos Secos         

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. 
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Nascidos de uma agricultura de sequeiro, os frutos secos – 
amêndoa, figo e alfarroba – desempenharam, desde a Idade 
Média, um papel importante na economia. Este ouro algarvio 
proporcionou um elevado desenvolvimento social e levou o 
nome de Loulé a destinos longínquos através do comércio.  
 
Integrado na Rede Museológica do Concelho de Loulé, este 
espaço é o testemunho de uma atividade que desempenhou 
um importante papel social, económico, tecnológico e cultu-
ral, sobretudo na freguesia rural de S. Sebastião: cultivo e 
transformação de frutos secos.  
 
A pequena unidade fabril de produção e comercialização de 

frutos secos, desativada nos anos 90 do século XX, foi adap-

tada pelo Município de Loulé para fins museológicos e teve a 

sua inauguração oficial em dezembro de 1998. 
 
 
 

No espaço museológico encontra-se uma máquina de par-

tir amêndoa e outra de triturar alfarroba que, juntamente 

com outros objetos e materiais, possibilita aos visitantes o 

contacto direto com os processos tradicionais e uma me-

lhor compreensão e conhecimento desta atividade socioe-

conómica. 
 
Poderão ser realizadas visitas ao espaço de segunda a sexta-
feira, das 9h30 às 17h00. Para mais informações deverá ser 

contactada a Divisão de Cultura e Património da Câmara Mu-

nicipal de Loulé (289 400 885 / dcp@cm-loule.pt). 
 
Contatos: 
Morada: Rua Gil Vicente, n.º14, 8100-697 Loulé 
Telefone: 289 400 689 
Fax: 289 415 557 
Website: http://www.cm-loule.pt 
 

 


