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Destaque  

Associação de Pais da Escola 

Básica de Vale Judeu 

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

A Associação de Pais da Escola Bási-

ca de Vale Judeu foi criada em 19 de 

Março de 1996 com estatutos publica-

dos no Diário da República em 26-09-
1997. 
 

 
 
 

Saiba mais na página 4 

O mês é de Santos Populares. De bailes, de arrai-

ais, de sardinhadas, de marchas e de início de fé-

rias. 
Em Junho destacamos a Associação de Pais da 

Escola Básica de Vale Judeu que muito tem feito ao 

longo de 20 anos “para concretizar pequenos so-

nhos em realidades, sempre em prol da escola, dos 

nossos filhos e da sua formação”. 
No que respeita a animação começamos pelo dia 3 com a Festa da Criança em Vale Ju-

deu, organizada pela Associação de Pais da escola Básica de Vale Judeu e realizada na 

recinto da Sociedade. Segue-se no dia 10 o Baile de Santo António no Clube Cultural e 

Recreativo do Monte Seco com João Paulo Cavaco. A 17 de Junho é a vez de dar as boas 

vindas ao Verão com o “Welcome Summer” organizado pela Sociedade Recreativa e Cul-

tural de Vale Judeu. E no mesmo dia haverá também Baile no Centro Social e Cultural 

Parragilense, com o duo Ana e Edgar.  
E sendo que Junho é mês de Mastros, não poderíamos deixar de destacar os Bailes dos 

Mastros organizados pela Associação dos Amigos do Rancho Folclórico e Etnográfico de 

São Sebastião e realizados no recinto frente à Junta de Freguesia de São Sebastião.  Co-

meçam a 13 de Junho, dia de Santo António com baile com João do Carmo, no dia 24 

teremos o Baile de São João com a Rita Melo e a 29 o Baile de S. Pedro com Humberto 

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

A Equipa d’O Mariola 
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Notícias Informações 

Cruzeiro no Rio Douro  

A Junta de Freguesia de S. Sebastião realizou mais uma via-

gem sénior. No Sábado dia 06 de Maio partimos da Sede da 

Junta pelas 05 horas. Por volta das 12.00H chegámos à Serra 

da Estrela que estava parcialmente encoberta pelo nevoeiro e 

com temperaturas muito baixas. Almoçámos na Covilhã no 

Restaurante “Império dos Sabores” e de seguida visitámos o 

Museu “À Descoberta do Novo Mundo” em Belmonte. Ficámos 

alojados na Guarda, no magnífico Hotel Vanguarda, onde nos 

serviram o jantar seguido de um baile. No Domingo partimos 

do hotel pelas 07 horas da manhã rumo a Barca d’Alva onde 

embarcámos no Cruzeiro “Tomaz do Douro”. Durante todo o 

dia tivemos a oportunidade de apreciar as magníficas paisa-

gens que se nos deparavam a cada metro que o barco avan-

çava, bem como as paragens nas barragens com a posterior 

abertura das comportas. Foi-nos servido o almoço e tivemos 

música a bordo durante todo o percurso. No final da tarde de-

sembarcámos em Peso da Régua e iniciou-se o regresso a 

Loulé. 

Foi uma viagem fantástica, em particular o Cruzeiro no Rio 

Douro, que é uma experiência que todos gostariam de repetir! 

Muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam e 

que fizeram esta viagem ser tão especial!!! 

Assembleia de Freguesia  

CONVOCATÓRIA 
Ao abrigo do disposto no art.º19º do Regimento, convoco V. Exª., 

para a sessão ordinária desta Assembleia de Freguesia, a realizar 

quarta-feira dia 21 de Junho de 2017, pelas 21.00 horas, na Rua 

José António Madeira, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
1º - Período reservado à intervenção do público; 
2º - Período de antes da ordem do dia; 
3º - Período da ordem do dia: 

- Apreciação e votação da 1ª. Revisão Orçamental; 
- Apreciação da informação escrita acerca da atividade 

do Executivo; 
- Assuntos diversos de interesse para a Freguesia; 

4º - Período reservado à intervenção do público. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 
(Analídio Correia da Ponte) 

 

Campanha de Vacinação Antirrábica  

e Identificação Eletrónica 

Lugares Local  Dia Hora 

Estação de 
Loulé 

Junto à Escola 20 de Junho 10h30 

Vale Judeu Junto à Escola 21 de Junho 09h30 

Vale Judeu Café Silêncio  21 de Junho 10h30 

Parragil Largo 26 de Junho 09h30 

Monte Seco Largo 26 de Junho 10h30 

Às terças-feiras, no Canil Municipal, das 10h00 às 12h00, a 

partir de 18 de Julho de 2017.  
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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. Foram realizadas obras de reparação e pavimentação em vá-
rios caminhos da Freguesia, bem como construção de valetas e ninhos de contentores.  

 

 

- Construção de valetas na Rua José Debrúzias no Parragil; 
- Construção de valetas na Urbanização do Parragil; 
- Construção de ninhos de contentor na Urbanização do Parragil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Largo da Igreja da Boa Hora;  
- Caminho do Vale de Baixo na Boa Hora;  
- Pavimentação de estacionamentos na Urbanização do Parragil  

 
 
 
 

Pavimentações 

Arranjo de caminhos 

Obras 

- Caminho do Lagar do Caliço / Horta do Constantino; 
- Caminho da Betecna / Cardalinho; 
- Caminho do Lagar do Caliço / Partilha com Boliqueime;  
- Caminho das Debrúzias; 
- Caminho do Rei da Palha / Cardalinho; 
- Caminho das Barreiras Brancas / Ribeira de Algibre; 
- Caminho do Porto da Madeira / Estrada da Tôr; 
- Caminho do Moinho Novo / Porto da Madeira; 
- Caminho de Vale Telheiro / Rei da Palha; 
- Caminho da Igreja da Boa Hora / Corgos; 
- Caminho da Covanca;  
- Caminho da Charneca do Monte Seco - Granja;  
- Caminho do Vale da Boa Hora - Charneca; 
- Caminho da Betecna - Castelão; 

- Caminho do Moinho Novo; 
- Caminho da Picota - Caiado 
- Caminho desde a Ponte até à Freguesia de Boliqueime;  
- Caminho do Poço de Vale Judeu;  
- Caminho das Hortas da Várzea da Mão;  
- Caminho do Monte Poço (Luciano Simão), 
- Caminho do Armazém do Inaicinho;  
- Caminho da Sucata (Dimas); 
- Caminho do Estaleiro da Tecnovia até Britadeira; 
- Caminho do Joaquim da Quinta - Britadeira;  
- Caminho do Monte Marum; 
- Caminho do Barnabé; 
- Caminho do Cerro de Cabeça de Câmara até ao Talefe;  
- Caminho da Sequeira até Estrada de Boliqueime;  
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Destaque                                                     Associação de Pais da Escola Básica de Vale Judeu  

1926 

Década de 70 

“Como membros de uma comunidade consideramos que de-

vemos participar de uma forma pró-ativa na defesa e promo-

ção de interesses dos nossos filhos, do seu bem-estar e da 

sua formação, cultural e social, como elementos da comunida-

de. A escola é o local privilegiado para essa formação. Um 

espaço onde os nossos filhos alargam os horizontes do pro-

cesso que iniciámos no seio da família: conhecer e participar 

na comunidade; compreender e conviver com os “outros”; 

serem responsáveis; respeitar e fazer respeitar as regras da 

convivência; e aprofundarem a sua formação enquanto cida-

dãos participativos de uma comunidade.  
Para o bom desenvolvimento dos nossos filhos acreditamos 

que a escola deverá dispor, para além de condições físicas 

adequadas, de pais e encarregados de educação interessa-

dos e participativos e de conteúdos e atividades que estimu-

lem o gosto pela aprendizagem, que contribuam para os for-

mar como seres humanos ativos e interessados pelo mundo 

que os rodeia. Desta feita a Associação procura conjuntamen-

te com a equipa de professores/educadora fomentar um con-

junto de iniciativas que consideramos contribuir para apoiar a 

formação pessoal, social e cultural de todos os alunos da Es-

cola.  
Estes são os propósitos de uma associação criada em 19 de 

Março de 1996 com estatutos publicados no Diário da Repú-

blica em 26-09-1997. Numa altura em que havia forte discus-

são à volta dos conceitos escola, estado e comunidade, os 

fundadores iniciais da Associação, tiveram como objetivos; 

criar uma sala de Jardim-de-Infância, biblioteca infantil, cozi-

nha, campo desportivo, equipamentos entre outras atividades 

de carácter pedagógico, cultural e social. Viram apenas al-

guns dos seus objetivos realizados mas abriram caminho para 

que outros lhes seguissem as pegadas. Assim eleição após 

eleição, direção após direção, objetivos após objetivos, pouco

-a-pouco foram-se conseguindo pequenas grandes vitórias 

que tornaram a Escola de Vale Judeu numa referência. 
Hoje, 20 anos depois olhando para o trilho seguido, olhando 

para as inúmeras horas de trabalho voluntário, para os dias 

sem fim, para os objetivos alcançadosW é ainda com a mes-

ma força de vontade que os seus membros continuam a tra-

balhar, para concretizar pequenos sonhos em realidades, 

sempre em prol da escola, dos nossos filhos e da sua forma-

ção. 
Numa palavra esta Associação de Pais é igual a entreajuda. 

Nunca é demais agradecer a todas as empresas privadas, 

autarquia, professores e professoras, funcionárias, Sociedade 

Recreativa e comunidade envolvente ajuda incansável, volun-

tária e incondicional na realização dos nossos/ vossos vários 

projetos”. 
A Associação de Pais  

 
 
A Associação de Pais da Escola Básica de Vale Judeu organi-

za no dia 3 de Junho a Festa da Criança. Não deixe de partici-

par e ajudar esta associação.  
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Atividades  

 

 

Informações Úteis  

  

Locais Datas e horários 

Escola do  
Parragil 

 13 e 27 (terças-feiras)  

10h - 11h30 

Parragil 13 e 27 (terças-feiras)  

11h45 -12h30 

Data  Músico  Atividade Local  

03 David Alves Festa da Criança  Recinto da Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu  

10 João Paulo Cavaco Baile de St.º António Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

13 João do Carmo  Bailes dos Mastros Recinto frente à Junta de Freguesia de São Sebastião  

17  Diversos  Welcome Summer Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

24 Rita Melo  Bailes dos Mastros Recinto Frente à Junta de Freguesia de são Sebastião  

17 Ana e Edgar  Baile  Centro Social e Cultural Parragilense  

29 Humberto Silva  Bailes dos Mastros  Recinto Frente à Junta de Freguesia de São Sebastião  

03 Vítor Alves Baile Social Sénior Salão de Festas 

17 José Pasadinhas Baile Social Sénior Salão de Festas  

Bibliomóvel 

 

Unidade Móvel de Saúde 

8 de Junho 

08:30h - Soalheira 

9:30h - Parragil 

10:30h - Boa Hora 

11:30h - Monte Seco 

12:30h - Vale Telheiro 

9 de Junho 

8:30h - Estação de Loulé 
(Junto ao Café da CP)  

09:30h - Várzea da Mão 

10:30h  - Vale Judeu  

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

Cavar, estrumar e semear os campos. No Minguante, ceifa do trigo, centeio e cevada. Na 

Horta semear em viveiro alface, alho-porro, repolho, couves flor e de Bruxelas, couve-
nabo, couve-rábano e couve galega. Em local definitivo semear cenoura, chicória, nabo, 

rabanete, salsa, etc. Colher a batata de fevereiro. Cuidar de milharais, batatais e morangal. 

Continua a sementeira do feijão para consumo em verde. Plantar batata , pimento e toma-

te. Colher cebola, alho, alface e aipo da sementeira de Janeiro. Apanhar as cerejas e as 

nêsperas. Extrair o mel e a cortiça. Na vinha continuar com os tratamentos e aplicar enxo-

fre quando se manifestar o oídio. No jardim semear begónias, calêndulas, gipsofilas, goivos 

e colher rosas, cravos, etc.            

“O Mariola 2017”  

Lua Dia Hora 

Quarto Crescente 1 13:42h 

Lua Cheia 9 14:10h 

Quarto Minguante 17 12:33h 

Lua Nova 24 03:31h 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce às 06h:14 e 
põe-se às 20h29m.         
No dia 30 o sol nasce às 
06h15m e põe-se às 21h11m.  
 
Neste mês os dias aumentam 
cerca de 8 minutos. 

 
 

 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Usos do vinagre  na Horta e Jardim (parte I) 

1 . Afastar a mosca-da-fruta - O vinagre ajuda a afastar alguns insetos que atacam as plan-

tas como, por exemplo, a mosca-das-frutas. Você pode fazer uma armadilha para moscas usando 

uma chávena de água, meia de vinagre de maçã e meia de açúcar. Coloque tudo numa garrafa ou 

lata e pendure nas árvores de frutos que você tenha no jardim - as moscas vão deliciar-se com a 

mistura e deixarão as frutas em paz. 

 
2. Afastar animais que danificam a horta - Alguns animais não suportam o cheiro do vinagre 

branco, comum - por exemplo os gatos e os coelhos -  portanto, para proteger as suas plantas é 

suficiente colocar alguns pedaços de pano, ou algodão, embebidos em vinagre, criando uma cerca 

de cheiro que afastará os animais, de forma segura, sem afetar a saúde deles. 
 

Sopa de Tomate 
 

1kg de tomate sem pele e sem sementes 
3 colheres (sopa) de azeite 
1 dente de alho picado 
6 folhas de manjericão fresco picado 
1 1/4 de xícara de água quente 
Fatias de pão tostado para acompanhar 
Queijo parmesão ralado a gosto 
Sal e pimenta a gosto  
 
Corte os tomates em cubinhos. Reserve. Coloque o azeite em 

uma panela média e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o 

alho picado e refogue por 1 minuto, mexendo sempre. Em 

seguida, adicione os cubinhos de tomate e deixe cozinhar por 

cerca de 15 minutos. Junte a água quente, misture levemente 

e deixe cozinhar por mais 10 minutos. Tempere com sal e pi-

menta a gosto. Acrescente o manjericão picado à sopa e deixe 

cozinhar por mais 1 minuto. Retire a sopa do fogo, polvilhe 

com parmesão ralado e sirva com o pão.   

Dica: Se preferir sopa mais espessa, coloque menos água e 

deixe ferver até o ponto desejado.  

Tarte de cerejas 
 

1 massa quebrada  
500g de cerejas  
200g de açúcar  
100g de farinha de amêndoa  
4 ovos  
200 ml de natas  
 
Forrar a forma com a massa, picá-la e reservar . Retirar os caro-

ços  das cerejas. Numa taça bater os ovos com o açúcar , juntar 

a farinha de  amêndoa e as natas.  Bater novamente. Espalhar 

as cerejas por cima da massa e deitar o creme. Levar ao for-

no cerca de 45 minutos.  Polvilhar com açúcar em pó.  
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A professora tenta ensinar matemática ao Joãozinho. 
- Se eu te der 4 chocolates hoje e mais 3 amanhã, tu vais ficar 

com...com.... com.... 
E o Joãozinho: 
- Contente!  

__________________________ 
 

O Joãozinho foi com o seu amigo ao médico e este perguntou-lhe: 
- O que querem? Ao que o Joãozinho respondeu: 
- Doutor, eu engoli um berlinde! 
- E o seu amigo, o que quer? 
- Está só a esperar o berlinde. Era dele!  
 

_________________________ 
 

Na escola, a professora explica: 
- Se eu digo "fui bonita" é passado. Se digo "sou bonita" o que é 

Joãozinho? 
- É mentira.....  

1. São muitos vizinhos, 
Com os mesmos modos; 
Quando um erra,  
Erram todos. Adivinhe. 

______________ 
 
2. Eu trabalho noite e dia, 

Se me derem de comer: 
Nos dentes quero a água 
E na boca de comer.      
O que é? 

 

3. O que será? 
Pensem bem! 
Está em tudo  
E nada tem.   

______________ 
 

4. Não é duro,  
Não é mole; 
Não se apalpa,  
Não se come.  
O que é? 

 

Adivinhas 

Lazer 

Anedota 

Sopa de letras 

 

M A S T R O S Ç L A J F A W E 

A R I E Y U I D O Q I D R A S 

N R O R H J F O G U E I R A E 

J A L R Q U G U E A R R A L A 

E I A A R N S A B D S E I O B 

R A B S A H N I D R A S A M A 

I M E K P O U T J A K E L I L 

C H T L L A S D R S U L B R O 

O B I Ç A O F R A N C I A C E 

S A N T O S P O P U L A R E S 

U N O V B Z C I O Ç A B O L Z 

S A R I E D N A B D E D O A C 

Localize na grelha, as palavras da lista que estão escritas em todos os senti-

dos. 

Junho 
Manjericos 
Santos Populares 
Sardinhas 
Bailes 
Quadras 
Bandeiras 
Balões 
Fogueira 
Alecrim 
Arraial  
Mastros 

Soluções das adivinhas: Botões; moinho; letra d; vento.  

 

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 

“Junho calmoso, ano formoso”.  

“Junho floreiro, paraíso verdadeiro”. 

“Pintos de S. João pela Páscoa ovos dão”.  

“Quem em Junho não descansa, enche a bolsa e farta a 

pança”.  

“Junho, foicinha em punho”.  

“Pelo S. João deve o milho cobrir o chão”.  
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Memórias                                                           Atlético Sporting Clube 

 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
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As coletividades de recreio, os clubes, são espaços de vida, de 

afetos, de “rituais” e, simultaneamente, de construção de memó-

ria. Em Loulé, o Atlético Sporting Club – Sociedade de Desporto, 

Recreio e Instrução foi criado em 24 de Abril de 1939, pela von-

tade de um grupo de jovens, nomeadamente Efigénio da Luz, 

Francisco Ferreira, Reinaldo Guerreiro, Silvestre Seruca, José 

Pedro, Bráulio Amado, Manuel Pedro, José Guita, entre outros. 

Esta associação teve a sua 1.ª sede no Largo Batalhão Sapado-

res Caminho-de-ferro, vindo, em 1942, a mudar-se para a rua 5 

de Outubro, onde o clube arrendou uma antiga loja de fazendas 

pertencente à família Ceita. Neste (novo) espaço, envolvido por 

aquela que continua a ser chamada a “Rua das Lojas” por aí se 

concentrarem grande parte dos comerciantes louletanos, promo-

veu atividades de cariz cultural e recreativo que incluíam bailes, 

conferências, jogos florais e sessões cinematográficas, que ain-

da perduram na memória dos louletanos.  
O Atlético procurou desenvolver a prática desportiva, tendo dina-

mizado equipas de futebol, basquetebol, ciclismo, entre outras. 

Com esta atividade desportiva intensa, o Atlético teve um sonho 

nunca concretizado: o de construir um pavilhão de recreio e des-

porto, onde se realizariam festas, torneios, entre outras ativida-

des. Fazendo jus à máxima “mente sã em corpo são”, o clube 

criou uma biblioteca onde os associados podiam enriquecer os 

seus conhecimentos. 
De entre o grande número de eventos em que o Atlético Sporting 

Club participou, organizou e promoveu destaca-se a participação 

no torneio das “Três Taças” e a organização da VII Volta ao Al-

garve em Bicicleta, ambos em 1953; a participação no “Torneio 

Popular de Futebol da Primavera”, em 1956 e, em 1974, a orga-

nização do Carnaval de Loulé, em colaboração com a Santa 

Casa da Misericórdia. De salientar são ainda as pomposas festas 

e eruditas conferências que dignificavam as comemorações dos 

aniversários do clube.  
Hoje são ainda muitos os louletanos que se recordam dos gran-

diosos bailes de Carnaval que tinham lugar na sede do clube, 

assim como do nome e dos feitos dos seus atletas mais concei-

tuados. Tendo subjacente uma ideologia altruísta, na medida em 

que muitas das receitas obtidas com as diversas atividades que 

o clube organizava se destinavam aos mais pobres, o Atlético 

Sporting Club contribuiu para o bem-estar da comunidade loule-

tana e conquistou, sem dúvida, um lugar muito especial na me-

mória dos que acompanharam a sua história. Após o 25 Abril de 

1974, a atividade do clube começou a desvanecer até desapare-

cer por completo e, em 2012, a Câmara Municipal de Loulé ad-

quire o edifício do mesmo, com o fim de o devolver à comunida-

de para ser fruído e para novos memórias se irem construindoW  
 
Laginha, L.  2014, Revista “Raízes” , Divisão de Cultura e Património da Câmara 

Municipal de Loulé  


