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Destaque  

Associação dos Amigos do Alentejo  

   

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

A Associação Amigos do 

Alentejo é uma Associa-

ção apolítica, sem fins 

lucrativos e de solidarie-

dade social fundada em 4 

de julho de 1997.  
 

Saiba mais na página 4 

 
“Queremos fazer melhor por S. Sebastião” 

 
Caros amigos,  
Esta foi durante a campanha e será ao longo de todo o manda-

to  a nossa “bandeira” para a gestão da Junta de Freguesia de 

São Sebastião.  
 
Passado que foi o período eleitoral do 1.º de Outubro que ditou 

uma histórica mudança nos destinos de S. Sebastião, aqui 

estamos, eu e o meu executivo, a dar início ao nosso trabalho 

em prol da nossa Freguesia e de todos os Fregueses nela residentes.  
 
Sabemos que não será fácil levar a cabo todo o programa elaborado mas com a nossa 

vontade, a nossa capacidade de trabalho e o importante e imprescindível apoio da Câmara 

Municipal, iremos por certo levar em frente tão árdua tarefa.  
 
A Freguesia de S. Sebastião precisava de uma nova gestão, de novas ideias, de mais 

dedicação e pela força do voto através da vossa vontade um novo executivo foi eleito e 

chegámos até vós para realizar a mudança tão desejada.  
 
Aproveito para agradecer a confiança em nós depositada e afirmar uma vez mais que tudo 

faremos para o justificar, pois sentimo-nos mais felizes ajudando os outros.  
 

Obrigado.  
 

Manuel Guerreiro  
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Informações Úteis / Notícias 

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 Comercializa-
ção 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 promo-

ção de startups sociais; 
- Projetos de investimento para a expansão ou criação de pe-
quenas e microempresas, designadamente na área de valori-
zação e exploração de recursos endógenos, do artesanato e 
da economia verde;  
- Apoio à capacitação e constituição de empresas por mulhe-
res. 
 

Dirija-se à Junta de Freguesia de São Sebastião dia 27  de 
novembro, 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 

Aviso da Proteção Civil  
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Informações Úteis / Notícias  

Ambiente / Limpeza urbana  

Os monstros ou monos são objetos domésti-
cos que se encontram fora de uso, que pelos 
seu volume, peso, forma ou dimensão não 
podem ser recolhidos pelos meios habituais, 
tais como, colchões, mobílias, eletrodomésti-
cos, entre outros.  
É proibido colocar monstros junto aos contentores para resí-
duos urbanos sem o prévio consentimento dos serviços da au-
tarquia. 
A Câmara Municipal de Loulé dispõe de um serviço de recolha 
gratuito para estes resíduos, pelo que deve contactar a Divisão 
de Limpeza e Higiene Pública:  

E-mail: dlhp@cm-loule.pt 
Tel: 289 400 870  

Ou então, se preferir, pode depositar os seus resíduos no Eco-
centro de Quarteira:  

Rua das Musas, 8125 Quarteira  
Tel: 289 380 253 

Tomada de posse dos órgãos autárquicos da 
Freguesia  

Teve lugar no dia 14 de outubro de 2017, na sede da Junta de 
Freguesia de São Sebastião, a cerimónia de tomada de posse 
dos elementos da Junta de Freguesia e Assembleia de Fregue-
sia de São Sebastião para o mandato 2017/2021, eleitos nas 
eleições autárquicas realizadas no dia 1 de outubro de 2017. 

Na cerimónia destacou-se a presença do reeleito presidente da 
Câmara Municipal de  Loulé., Dr. Vítor Aleixo.  

 

 

 

 

O Município de 

Loulé associa-
se à segunda 

edição da 

“Operação Mon-

tanha Verde”, 

campanha de-

senvolvida pelo 

Zoomarine, e no próximo dia 9 de novembro serão plantadas 5 

mil árvores em Loulé. 

Esta ação decorre na Lagoa de Momprolé (37º08'40''N 

8º03'09''O), freguesia de S. Sebastião, com início às 9h00, pro-

longando-se até às 17h00 ou até haver árvores para plantar. 

Para além das árvores, o Zoomarine disponibilizará também as 

ferramentas necessárias à plantação (luvas, pás, enxadas, entre 

outras). 
Os voluntários poderão viajar nos autocarros do Zoomarine 

(saída às 08h15, desde o parque de estacionamento do Zooma-

rine, e desde a Universidade do Algarve - Campus de Gambe-

las, também pelas 08h15) ou ir diretamente para o local. 
Aos participantes será oferecido um almoço-volante e uma t-
shirt aos primeiros 150 voluntários inscritos. As inscrições pode-

rão ser feitas através do email algarve@zoomarine.pt ou através 

da página de Facebook do Zoomarine 
Mais informações deverão ser recolhidas junto do Zoomarine 

através do telefone 289 560 300 ou do e-
mail: eliovicente@zoomarine.pt.  

Operação “Montanha Verde” 
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Destaque                                                                                       Associação Amigos do Alentejo   

1926 

Década de 70 

A Associação Amigos do Alentejo é uma Associação apo-

lítica, sem fins lucrativos e de solidariedade social fundada 

em 4 de julho de 1997. Tem por objetivo divulgar o Alente-

jo e o Algarve através de palestras, feiras, atividades gas-

tronómicas e outras atividades. 
Pode ainda ocupar os tempos livres dos seus associados, 

não apenas nas suas atividades como também através da 

USL-Universidade Sénior de Loulé, por si tutelada. 
A Associação Amigos do Alentejo criou a USL – Universi-

dade Sénior de Loulé, que procura manter e promover a 

integração na sociedade das pessoas da terceira idade 

através da promoção de ações culturais, desportivas e 

recreativas, que lhes proporcionem harmonia e bem-estar 

e contribuam para estabelecer laços de amizade e conhe-

cimento mútuos entre si; 
Incentivar o gosto pelo saber, atualizando e desenvolven-

do os seus conhecimentos em ambiente de solidariedade 

fraternal num convívio saudável de entreajuda, fazendo-os 

sentirem-se úteis e desejados; 
Promover a realização de colóquios, passeios, visitas de 

estudo e outras atividades. 
 
Para mais informações e inscrições:  
 
Contactos:  
Rua Eng.º Barata Correia n.º43/45, 8100-569 Loulé 
Tel: 289 415 538 /289417822 
E-mail: amigosusl@gmail.com  
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Informações Úteis / Atividades / Festas 

 
Exposição “Aventuras em Al-’ULYÀ” - A His-
tória de uma banda desenhada 
Argumento de João Miguel Lameiras e João Ra-
malho - Santos / Ilustrações de André Caetano. 
Alcaidaria do Castelo - Até 18 de Novembro  
Org: Câmara Municipal  
 
 

Data  Músicos  Atividade Local  

4 Roberto Bernardino Noite de Baile  Centro Social e Cultural Parragilense 

4 Eurico Martins Baile de Halloween  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

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

18 Ana e Edgar  Noite de Baile  Centro Social e Cultural Parragilense 

18 Rita Melo  Baile Social Sénior Salão de Festas 

4 Tozé Pratas & Dina Teresa Baile Social Sénior Salão de Festas  

 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 

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  
 
Workshop: Confeção de um taleigo  
18 de novembro  - 14h30 - 17h30 
Galerias de S. Francisco, fração Z , Largo de São Francis-
co 
Mais informações: Florbela A. Luís - 961580704 -  
linhaselivros@gmail.com 
 

Exposição “Aventuras em Al-’ULYÀ” - A História de uma 

banda desenhada 
Argumento de João Miguel Lameiras e João Ramalho - Santos / 

Ilustrações de André Caetano. 

Alcaidaria do Castelo - Até 18 de novembro  
Organização: Câmara Municipal  
 

________________________________________________ 
 

ATIVIDADE A REALIZAR PELO MUSEU MUNICIPAL 
 

Famílias no Museu - Oficina Criativa “Dias com História” 

Elaboração de um calendário anual com base no patri-

mónio louletano  
11 de novembro - 14h30 - 17h30 - Museu Municipal  
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos acompanhadas por um 

adulto.  
Inscrições gratuitas e obrigatórias: serviços.educativos@cm-
loule.pt ou 289 400 611 

 

 

Locais Datas e horários 

Escola do  Parragil 7 e 21 (terça-feira)  

10h - 11h30 

Parragil 7 e 21 (terça-feira)  

11h45 -12h30 

Bibliomóvel 
Unidade Móvel de Saúde  

 
14 de novembro 

08:30h - Vale Telheiro  

9:30h - Soalheira 

10:30h - Parragil 

11:30h - Boa Hora  

12:30h - Monte Seco 

15 de novembro 

08:30h - 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 

Os pomares devem ser estercados no crescente e podados no minguante, devendo prote-
gê-los das geadas. Plantar cerejeiras, pessegueiros, pereiras e macieiras, no crescente.  
Na horta semear agrião, alface, cenoura, couves, com exceção da couve-flor e brócolos. 
Plantar batata (nas zonas secas), alho, couve temporã, tremoço. Semear 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. Animais:  o gado transita para o regime seco com 
feno, palha e grão.   

In “ Borda D’Água” 2017 

Lua Dia Hora 

Lua Cheia 4 05:23h 

Quarto Minguante 10 20:36h 

Lua Nova 18 11:42h 

Quarto Crescente 26 17:03h 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce às 
07h:04 e põe-se às 
17h36m.         
No dia 30 o sol nasce às 
07h03m e põe-se às 
17h16m.  
Neste mês os dias dimi-
nuem cerca de 1 hora e 
11 minutos. 

 
 

 
 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Como usar o bicarbonato de sódio na horta e no jardim (parte II)  
Repelir animais indesejáveis - Para afastar animais como as formigas e os coelhos, basta espalhar 

bicarbonato nos limites da horta ou jardim.  

Prolongar a vida das flores - Se as flores murcham, experimente colocar bicarbonato de sódio no fun-
do do vaso e vai ver como se aguentam bonitas mais tempo. 
Lavar as mãos - Trabalhar na horta ou jardim deixa muitas vezes as mãos com uma sujidade difícil de 
lavar. Em vez de esfregar com sabão, use bicarbonato de sódio. Passe as mãos por água, esfregue e 
passe novamente por água.  
Matar a lagarta-da-couve - As lagartas-da-couve podem ser uma grave ameaça e causar grandes de-
vastações na horta. Coloque o bicarbonato à volta das plantas ou mesmo sobre as lagartas e elas se-
cam! Repita este procedimento se necessário.  
Limpar vasos de barro usados - Lave com o bicarbonato para um bom resultado.  

Tarte de amêndoa e castanhas  
300 g de castanhas 
1 embalagem de massa folhada 
200 g de amêndoa moída 
300 g de açúcar 
3 ovos 
1 limão pequeno (raspa) 
1 c. (de chá) de essência de baunilha 
2 c. (de sopa) de Manteiga 
1 dl de leite 
1 dl de natas 
Manteiga q.b. 
óleo q.b. 
açúcar q.b. 
canela em pó q.b. 
 
Coza as castanhas em água com uma pitada de sal. Escorra-as 
e descasque-as ainda quentes. Reserve. Unte uma forma retan-
gular de tarte com manteiga e forre-a com a massa folhada. Apa-
re as extremidades e reserve. Ligue o forno a 180º C. Junte a 
amêndoa com 200 g do açúcar, os ovos e a raspa do limão. Adi-
cione a essência de baunilha, a manteiga derretida e o leite. Re-
serve 2/3 das castanhas cozidas para decoração e triture as res-
tantes. Envolva-as também ao preparado de amêndoa e verta 

esta mistura na forma. Leve a meio do forno a cozer, durante 30 
minutos. Prepare a decoração: Coloque o restante açúcar numa 
frigideira, junte-lhe um pouco de água e leve ao lume, até obter 
um caramelo claro. Adicione as castanhas reservadas e role-as 
de forma a ficarem caramelizadas. Retire-as para um prato unta-
do com óleo. Junte as natas ao caramelo e leve ao lume, mexen-
do até obter um molho homogéneo. Retire, deixe arrefecer um 
pouco e verta-o sobre a tarte. Decore com as castanhas carame-

lizadas e polvilhe com açúcar e canela em pó. 
 
Farinha de castanha  
 
Corte 500 gr de castanhas cruas ao 
meio e coloque para assar no forno a 
180.º durante 40 minutos. Descasque
-as ainda quentes e depois é só tritu-
rar no processador ou na liquidifica-
dora. Deverá obter cerca de 200 gr de 
farinha que depois poderá usar na 
preparação de pães, bolos, sobremesas e sopas, potenciar o 
sabor de cremes, polvilhar pratos de carne, juntar ao pão ralado 
para panar qualquer alimento e ainda para confecionar puré de 
castanha, adicionando 2 partes de água ou leite. É uma farinha 
isenta de glúten.  
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- Oh paizinho o que é um bígamo?  
- É um homem que lava duas vezes mais louça do 

que eu...  
_______________________________ 

 
Um miúdo, ao ver uma mulher grávida, aponta-lhe 

para a barriga e pergunta:  
- O que é isto?  
- É o meu filhinho! - Responde a mulher.  
- E tu gostas dele?  
- Gosto!  
- Então porque é que o comeste?  

______________________________ 
 

Diz o miúdo para a mãe:  
- Ó mãe, os miúdos lá da escola todos dizem que eu 

tenho os pés grandes!  
- Ó filho isso é mentira! Mas vai tirar os sapatos da 

garagem que o teu pai quer ir lá pôr o carro!  

Mova apenas um fósforo para deixar a igualdade correta:  

 

Enigmas 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 E M C O N T R O D A S U 

H A L L O W E E N O I J 

D G E R V C V T H P A E 

T U R C E R T K I B O R 

U S O P M A R T I N H O 

O T P S B A S R E S U P 

P O S A R O B O B A V I 

R N M Ã O T R U I T B G 

U I P M A R M E L O N A 

N M T O U I T B O L U A 

B O I R E V I N H O W Q 

U G U I L J E R N B H O 

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

os sentidos. 

- NOVEMBRO 

- HALLOWEEN  

- ABÓBORAS 

- BOLOTAS 

- MARTINHO 

 

 

 

- MAGUSTO 

- JEROPIGA 

-  VINHO 

- MARMELO  

- ROMÃS 

 

 

 

Solução dos enigmas:  Mova o palito em pé do sinal de + para o palito antes do mesmo sinal para ficar II (2) - I (1) = 1.  

 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 

- “Dia de São Martinho, lume, castanhas e vinho.”  
- “Se o Inverno não erra caminho, tê-lo-ei pelo São Martinho”.  
- “Se queres pasmar teu vizinho, lavra, sacha e esterca pelo São Marti-

nho”.  
- “De Todos os Santos ao Advento, nem muita chuva nem muito vento”.  
- “No dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho”.  
- “Pelo São Martinho, todo o mosto é bom vinho”.  
- Dos Santos ao Natal, Inverno natural.  
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Lugares / Monumentos                                        Largo de S. Francisco  

 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
 

 

Alvo de muitas mudanças ao longo dos tempos não só ao nível da arquitetura mas também de denominação, o largo de São 

Francisco é um ponto de referência na Freguesia.  Começou por ser chamado Largo de São Francisco para mais tarde ser cha-

mado de Largo da Liberdade. Tempos depois  passou a ser designado  Largo Oliveira Salazar, até que recuperou a designação 

de origem. Hoje em dia é novamente o Largo de São Francisco, arejado e fervilhante de vida. Como sempre foi`  

Largo de S. Francisco  Largo da Liberdade  

Largo de S. Francisco 

Largo de S. Francisco  Largo de S. Francisco  


