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Destaque  

Corpo de Bombeiros Municipal 

   

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

O Corpo de Bombeiros Municipal de Loulé, 

fundado em Junho de 1927, comemora este 

ano os seus 90 anos ao serviço e auxílio das 

populações do Concelho. Fique a conhecer 

mais sobre a sua história, missões e meios 

nesta edição. 
 
 
 

Saiba mais na página 4 

O mês de Julho trará noites quentes e muita anima-

ção à nossa Freguesia.  
A Associação dos Amigos do Rancho Folclórico e 

Etnográfico de São Sebastião volta a organizar os 

“Bailes de Verão”: no dia 7 o grupo musical “Dá de 

Vaia” inaugura os Bailes de Verão no Largo de S. 

Francisco, a 13 será a vez de João do Carmo no 

recinto frente à Junta de Freguesia, a 21 será o 

acordeonista David Alves a animar o Largo de S. Francisco e a 27 Tozé Pratas e Dina 

Teresa atuam no recinto frente à Junta de Freguesia.  
O GAS - Grupo dos Amigos da Soalheira, levará  a efeito mais uma edição das “Festas da 

Soalheira” nos dias 14 e 15, no Largo da Soalheira.  
Nos dias 21 e 22, é a vez do Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco organizar as 

“Festas de Verão”, animadas pelos acordeonistas Ana e Edgar  (dia 21) e Tozé Pratas e 

Dina Teresa (dia 22).   
Nos dias 28 e 29 as “Festas de Verão” continuam no Parragil organizadas pelo Centro 

Social e Cultural Parragilense e terão a presença de Humberto Silva (dia 28) e Tozé Pra-

tas e Dina Teresa (dia 29).   
No dia 30 de Julho, a partir das 21h30 o Largo da Soalheira receberá uma sessão dos 

“Filmes com estrelas”, onde poderá assistir a uma sessão de cinema ao ar livre.  
Nesta Edição d’”O Mariola”, damos destaque ao Corpo de Bombeiros Municipais que com-

pletou no mês passado os seus 90 anos ao serviço da população do Concelho e que des-

de há alguns anos está sediado na nossa Freguesia.  
A equipa d’O Mariola deseja-lhe um excelente mês de Julho.  

 

A Equipa d’O Mariola 
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Informações Úteis 

Financiamento no âmbito do DLBC - Desenvolvimen-
to 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 pe-
quenas e microempresas, designadamente na área de valoriza-
ção 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 Ju-
lho, 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 

Atendimentos IN LOCO Programa de Vigilância Florestal 

Incêndios Florestais  
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Obras / Intervenções na Freguesia 

- Caminhos da Boa Hora / Caiado 

- Caminho do Poço da Pereira / Fonte Fria 

- Caminho do Cerro Alto / Voltinhas 

- Caminho das Laranjeiras / Estrada do Monte Seco 

- Caminho Cerro de Alfeição / Poços de Almarjão 

- Caminho da Varjota / Laja Gorda 

- Caminho do Cerro de Alfeição / Renda 

- Caminho do Monte Seco / Fonte da Parra 

- Caminho da Monteira 

- Caminho do Cerro de Alfeição (Albino) 

- Caminho do Barranquinho 

- Caminho do Brotual / Zambujeirão 

- Caminho da Vacaria / Rocha de Momprolé 

- Caminho do Zimbral / Estrada de Boliqueime 

- Caminho de Vale Telheiro / Pinheiros 

- Caminho da Cruz da Assumada 

- Caminho de Vale Telheiro (Damião e Inácio)  

- Caminho de Vale Telheiro (valado)   

- Caminho de Vale Telheiro (Murta e Franquelim) 

- Caminho de Vale Telheiro (Carvoeiro) 

- Caminho do Cruzamento do Canil até à Britadeira 

- Caminho das Estufas do Marinho até ao Caminho do J. 

Quinta 

 

 

 

 

 

- Caminho do Pereiro até Estufas do Marinho 

- Caminho em frente ao cruzamento do Parragil  

- Caminho do Caminho dos Montes dos Ingleses até à Se-

queira  

- Caminho do Caminho da Cerca do Pires até às Estufas do 

Marinho 

- Caminho desde Passagem de Nível até Cercado E.N.125 

- Caminho dos Matos da Picota / Estaleiro do Barra  

- Estrada Pedra d’Água / Via do Infante 

- Caminho do Espraguina / Várzea da Mão 

- Caminho da Britadeira até aos Valados 

- Caminho do Cerro Redondo / Conseguinte 

- Caminho do Entroncamento da Sequeira até aos Valados 

- Caminho antigo da Fábrica co Cimento  

- Caminho dos Valados até ao Cercado 

- Caminho a norte da Via do Infante Nascente 

- Caminho a Norte da Via do Infante Poente 

- Caminho do Valentim 

- Caminho da Longa Vida 

 

 

 

 
 

 

 

 

Intervenções 

Arranjo de Caminhos  

A Junta de Freguesia de São Sebastião, ao abrigo do Contrato Programa estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé 

para o ano 2017, desenvolveu nos últimos meses um vasto conjunto de obras. Para além das obras e intervenções já anteri-

ormente realizadas, encontram-se neste momento a ser efetuadas as seguintes:  

- Limpeza de bermas e valetas em toda a Freguesia  

Obras 

- Construção de ninhos de contentores na EN 270 
- Construção de ninhos de contentores na Rua da 
Igreja em Vale Judeu  
- Construção de valetas na Rua da Igreja em Vale   
Judeu  
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Destaque                                                                                     

1926 

Década de 70 

Apresentação 
O Corpo de Bombeiros, que tem já uma longa história de serviço e auxílio das populações do Concelho, foi fundado em Junho de 

1927, após deliberação da Câmara Municipal. Atualmente, é este corpo de bombeiros uma unidade operacional, tecnicamente pre-

parada, equipada e organizada, para o cabal exercício das missões que lhe são cometidas nos termos da lei. Tem como Zona de 

Intervenção Prioritária o Concelho de Loulé, podendo contudo intervir em qualquer outra zona da Região ou do País, se para tal for 

solicitado. A sua zona prioritária tem portanto 765,12 km2 e cerca de 70.622 habitantes. 

 Missões  

Constituem as suas principais missões: 
a) A prevenção e o combate a incêndios; 
b) O socorro às populações, em caso de incêndios, inundações, desabamentos e, de um modo geral, em todos os acidentes; 
c) O socorro a náufragos e buscas subaquáticas; 
d) O socorro e transporte de acidentados e doentes, incluindo a urgência pré -hospitalar, no âmbito do sistema integrado de emer-

gência médica; 
e) A emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em matéria de prevenção e segurança contra riscos de incêndio e outros 

sinistros; 
f) A participação em outras atividades de proteção civil, no âmbito do exercício das funções específicas que lhes forem cometidas; 
g) O exercício de atividades de formação e sensibilização, com especial incidência para a prevenção do risco de incêndio e aciden-

tes junto das populações; 
h) A participação em outras ações e o exercício de outras atividades, para as quais estejam tecnicamente preparados e se enqua-

drem nos seus fins específicos e nos fins das respetivas entidades detentoras; 
i) A prestação de outros serviços previstos nos regulamentos internos e demais legislação aplicável. 
 

Meios 
Os Bombeiros Municipais dispõem de um Quartel sede em Loulé.  
Depende administrativamente da Câmara Municipal, mas está sob a tutela do Ministério da Administração Interna, através da ANPC. 
A sua formação e instrução é garantida não só no Quartel, como em ações de formação noutros Quarteis da Região do Algarve 

(aprimorando e incentivando o espirito de partilha de conhecimentos entre os diver-

sos Corpos de Bombeiros), e a especialização é realizada na Escola Nacional de 

Bombeiros. 
Para apoio e intervenção, o Corpo de Bombeiros de Loulé possui 33 viaturas. 
 
 
 
 
 
 

Contactos:  
Rua Humberto Pacheco 14, 8100 - 735 Loulé  
Telf: 289 400 560  
 

http://www.cm-loule.pt/pt/menu/221/bombeiros-municipais.aspx 



O Mariola  Página 5 
Edição n.º 90 
Julho 2017 

    

 

Os eventos aqui destacados são aqueles que se rea-
lizarão 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 

 
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  
 

Informações Úteis / Atividades 

  

Locais Datas e horários 

Escola do  
Parragil 

11 (terça-feira)  

10h - 11h30 

Parragil 11 (terça-feira)  

11h45 -12h30 

Data  Músico  Atividade Local  

07 Dá de Vaia Bailes de Verão Largo de São Francisco 

13 João do Carmo Bailes de Verão Recinto frente à Junta Freguesia de S. Sebastião 

14  Festas da Soalheira GAS - Grupo dos Amigos da Soalheira 

15  Festas da Soalheira  GAS - Grupo dos Amigos da Soalheira  

21 David Alves Bailes de Verão Largo de S. Francisco 

21 Ana e Edgar Festas de Verão Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco 

22 Tozé Pratas e Dina Teresa Festas de Verão  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco 

27 Tozé Pratas e Dina Teresa Bailes de Verão Recinto frente à Junta de Freguesia de S. Sebastião 

28 Humberto Silva Festas de Verão “Baile do 

Emigrante  

Centro Social e Cultural Parragilense  

29 Tozé Pratas e Dina Teresa Festas de Verão  Centro Social e Cultural Parragilense  

01 Filipe Romão Baile Social Sénior Salão de Festas 

15 José Pasadinhas Baile Social Sénior Salão de Festas 

Bibliomóvel 

 

Exposição: Momento - Finalistas da licenciatura em artes 

visuais e pós-graduação em artes visuais e performativas 

UALG 
Convento de Santo António 
Até 9 de Julho  
Terça a sexta 10h - 18h / Sábado: 09h30 - 16h00.  

 

Exposição: “Pedro de Freitas: Vida e obra de um louletano” 
Arquivo Municipal de Loulé 
Até 9 de Setembro  
 

Exposição: “ACALANTO” de Tiago Rocha  
Convento de Santo António  
15 Julho a 31 de Agosto  
Terça a sexta 10h - 18h / Sábado: 09h30 - 16h00.  

30 de Julho - 21h30 

Largo da Soalheira 
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Gastronomia 

Mês de ceifa e debulha dos cereais. Na Horta semear agrião, alface, beldroega, cenoura, fei-
jão de trepar e anão, nabo, rabanete, repolho, salsa e as couves de Bruxelas, nabo e flor. 
Semear feijão verde e alfaces (para antes dos primeiros frios de Inverno), nabos e couves 

tardias; e no final do mês, cenoura, rábano e salsa. Colher alface, alho, beterraba roxa, berin-
gela, cebola, cenoura, couves, espinafre de Verão, feijão, tomate. Terminar a colheita da bata-
ta temporã e começar a destinada à semente; no final do mês , os aipos e alguns melões. 
Cavar as terras dos canteiros. Regar ao amanhecer ou entardecer. No Crescente cobrir as 
cepas. No Jardim semear amores-perfeitos, calêndulas, cinerárias, etc., e as plantas bienais e 

vivazes de germinação lenta, para transplante no Outono. Colher as primeiras sementes.  
 

In “ Borda D’Água” 2017 

Lua Dia Hora 

Quarto Crescente 1 01:51h 

Lua Cheia 9 05:07h 

Quarto Minguante 16 20:26h 

Lua Nova 25 10:46h 

Quarto Crescente 30 16:23h 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce às 06h:16 e 
põe-se às 21h05m.         
No dia 31 o sol nasce às 
06h37m e põe-se às 20h52m.  
 
Neste mês os dias diminuem 
cerca de 38 minutos. 

 
 

 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Truques e dicas para Horta e Jardim  

BORRAS DE CAFÉ 

Inseticida biológico: Depois das secas, se espalhar as borras do café nos sulcos das se-

menteiras das cenouras e cebolas, afugentam as moscas e à medida que estes legumes crescem, 

serão alimentados com alguns minerais importantes contidos nas borras do café.  

Dar cor azul às hortênsias:  Se tiver hortências no jardim, coloque frequentemente borras de café 

junto aos pés, verá como os minerais contidos nas borras, dão uma cor azul às sua plantas.  

Repelente: Pode colocar borras de café ao redor das suas culturas. Isso vai protegê-las contra 

caracóis, lesmas e até formigas. A cafeina afeta estas pragas e leva-as a afastarem-se de solos 

onde existam borras de café. Podem também ser usadas como repelentes de gatos. Eles não gos-

tam de escavar terra com borras de café.  

Pataniscas de feijão verde 
 

100g de feijão verde cozido  
1 ovo  
4 colheres de sopa de farinha (podem usar farinha normal, ou 
qualquer outra farinha a vosso gosto, como farinha integral, de 
espelta, polvilho, farinha de mandioca...)  
50ml de água (ou um bocadinho mais)  
sal e pimenta q.b.  
Azeite para fritar 
 
Com uma faca corte o feijão verde em pequenos pedaços. Re-
serve. Numa taça coloque o ovo, a farinha e a água. Tempere de 
sal e pimenta e misture bem. Se achar que a mistura está muito 
grossa, junte mais um bocadinho de água. Envolva o feijão ver-
de. Leve uma frigideira anti aderente ao lume com um fundo de 
azeite e deixe aquecer bem. Frite colheradas de massa até que 
fique dourada. Vire e deixe fritar do outro lado. Repita até esgo-
tar toda a massa. Escorra em papel absorvente e sirva como 
acompanhamento ou prato principal. Bom Apetite!  

 
Gelado crocante  

 
 
2 pacotes de natas 
1 lata de leite condensado 
1 pacote de bolachas  

Colocam-se as natas numa tigela e batem-se com a batedeira 
até ficarem firmes, junta-se o leite condensado e continuamos a 
bater. Desfazer as bolachas em pequenos pedaços, junta-se ao 
preparado e mexer com uma colher. Levar ao congelador.  
 

Gelados de cereja  
 

250gr de cerejas sem caroço e cortadas aos 
pedaços  
2 colheres (sopa) de mel 
180gr de iogurte grego 
2 colheres (chá) de sumo de limão 
1/8 chávena de leite fresco 
 
Bata as cerejas no liquidificador. Passe por uma peneira fina 
para um copo medidor. (Deve ter 3/4 de chávena de purê). Adici-
one o puré de cereja ao resto dos ingredientes no misturador e 
misture até ficar macio. Adicione o mel extra se necessário. Des-
peje em moldes e leve a congelar pelo menos 8 horas ou duran-
te a noite, até que os gelados solidifiquem. Se os moldes não 
tiverem as suas próprias varas, insira palitos de madeira depois 
de 1 hora do congelamento. Coloque os moldes sob água morna 
e mexa delicadamente as varas para libertar os gelados a partir 
dos moldes.  
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Dois alunos chegam tarde à escola e justificam-se: 
- Acordei tarde, professora! Sonhei que fui ao Japão e a viagem de-

morou muito! 
- E eu fui esperá-lo ao aeroporto! 
- Argumenta o colega. 

__________________________________ 
 
Mamã, o que é isso que tens na barriga? 
- É um bebé que o papá me deu. 
O Joãozinho olhou para a mãe assustado e desatou a correr para 

junto do pai: 
- Papá! Papá! Não dês mais bebés à mamã, que ela come-os!!! 
 

_______________________________ 
 
Como conseguiste parar de beber? 
- Foi por causa da minha sogra.  
- Então foi ela que te aconselhou?  
- Não W quando bebia via duas, preferi deixar de beberW  

 

 

Enigma 

Lazer 

Anedota 

Sopa de letras 

 O X V H J L I U O P A S 

Ã E J R D C F T Ç I Ç H 

Ç L U T A D S A T S E F 

A S L D I A I H J C O I 

M R H C A O A X V I N Ç 

I J O A R E V P E N O A 

N D R L P E I G U A I S 

A F R O D U T I F R E V 

Q U E R O F S E R I V X 

F O L K Ç F E S T A S U 

T U R G U I F A E T E R 

B A I L E S C O A B O I 

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

sentidos. 

Verão 

Praia 

Piscina 

Férias 

Calor 

Festivais 

Festas 

Julho  

Música 

Animação 

Bailes 

 

 

 

 

 

Solução do enigma:  São 13 triângulos.  

 

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 

"Em Julho, ao quinto dia verás que mês terás"  

"Julho fresco, Inverno chuvoso, es�o perigoso"  

"Por muito que Julho queira ser, pouco há-de chover"  

“Nevoeiro de S. Pedro, põe em Julho o vinho a medo”.  

“Quem em Julho ara e fia, Ouro cria”.  

“Julho sem pulgas no cão, vento norte e muito frio é 

sinal de pouco pão.”  
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Lugares / Monumentos / Pessoas  

 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

n
ic

a
 

 

“Na Rua dos Almadas, em Loulé e que outrora se designava por 

Rua do Arco do Chafariz, encontramos um pequeno espaço típi-

co e familiar onde D. Maria Encarnação do Nascimento, conheci-

da por D. Sanita, trabalha como ajuntadeira. 

Mal saiu da escola foi logo aprender o ofício, porque a dureza da 

vida e as circunstâncias dos tempos assim o exigiam. Mas D. 

Sanita confessa-nos, com a  sua simpatia irradiante: “ O meu 

sonho era ir para uma creche tratar de crianças, mas a vida não 

era fácil e eu precisava de ganhar, os tempos eram muito po-

bres”. Hoje reformada com uma modesta pensão, continua agar-

rada à arte de coser e ajuntar, soltando um desabafo: “ Hei-de 

morrer a trabalhar”. 

Nascida e criada em Loulé, na Rua do Poço (Freguesia de S. 

Clemente), trabalhou em lojas desde menina e moça, mas há 

mais de trinta anos que está instalada neste cantinho, próximo da 

Rua das Lojas, onde alia ao trabalho o gosto pelo convívio, pois 

muitas clientes habituais param na porta nº 10, não apenas para 

encomendarem algum serviço, mas também para dois simpáticos 

dedos de conversa. 

Continuando o diálogo, D. Sanita lá nos vai dizendo que a D. 

Albertina foi uma das primeiras pessoas que lhe ensinou a profis-

são, tinha muita paciência para ensinar, e que também trabalhou 

com o senhor António (o sapateiro da matriz entrevistado para o 

1.º número da Raízes) numa loja, durante dezoito anos. “Eramos 

quatro mulheres a trabalhar”, adianta-nos. Tudo gente boa, traba-

lhadora, sempre pronta a ajudar... 

Antigamente havia muitos sapateiros e lojas tradicionais e as 

pessoas deslocavam-se à “vila” para fazer compras e arranjar 

calçado ou peças de vestuário. Ainda hoje tem algumas clientes 

fixas que lhe pedem para fazer bainhas ou colocar fechos, fazer 

pequenos arranjos. Há roupa com um significado especial, com 

um valor sentimental e afetivo para quem a possui. Calçado já 

não arranja, apenas vestuário, pois a máquina que ali está para-

da não funciona por falta de uma peça. 

Sobre Loulé e os louletanos considera que os tempos mudaram 

hábitos e costumes e que antigamente talvez existissem mais 

laços de afetividade. “ Era outra época. As pessoas ajudavam-se 

mais, eram mais amigas umas das outras “. 

É um prazer falar com D. Sanita pela sua afabilidade, pela sua 

doçura, ela que é uma figura muito querida e estimada na cidade. 

E aquele espaço tão aconchegado, que chama a atenção de 

qualquer visitante que ali passa, é um espaço onde o afeto e o 

gosto pelo ofício se misturam com uma visível devoção à Nossa 

Senhora da Piedade, a Mãe Soberana, padroeira dos louletanos, 

patenteada nas diversas imagens que decoram as paredes da 

sua simpática “oficina” e que sobressaem entre as máquinas, as 

tesouras, as linhas e outros utensílios e peças que também têm a 

sua história. 

Na Rua dos AlmadasWem Loulé, a vida tem um ar muito tradicio-
nal.” 

Luís Monteiro Pereira, Revista Raízes n.º  2, Maio 2014.  

D. Sanita , a ajuntadeira do Arco  


