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Destaque  

Associação Columbófila do Distrito de Faro   

   

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

A Associação Columbófila do 
Distrito de Faro foi  criada em 
16 de agosto de 1985 através 
de escritura na Conservatória 
Notarial de Loulé, publicada no 
Diário da República II Série n.º 
232 de 9 de Outubro de 1985.  

 
 

Saiba mais na página 4 

 
Chegou o Outono e com ele a chuva e os dias mais 

curtos, mas a animação continuará um pouco por 

toda a Freguesia.  
Logo nos primeiros dias do mês teremos mais uma 

edição do Festival Luza que trará à nossa cidade 

workshops, conferências, um desfile de tochas, ins-

talações de luz, projeções, laser e videomaping.   
A 03 de novembro teremos o baile da batata doce na Sociedade Recreativa e Cultural de 

Vale Judeu, animado pelo Duo Tozé Pratas e Dina Teresa.  
Dia 04, Vale Judeu recebe mais um edição do “Trilho das Colinas”.  
A 10 de novembro haverá baile de S. Martinho no Clube Cultural e Recreativo do Monte 

Seco, com animação a cargo do acordeonista Luís Godinho.  
No dia 17 haverá baile animado pelo Duo Tozé Pratas e Dina Teresa no Centro Social e 

Cultural Parragilense.  
E para terminar o mês da melhor forma a Junta de Freguesia organiza mais um “Chá dan-

çante” desta feita em Vale Judeu e com animação a cargo do acordeonista João Paulo 

Cavaco.  
Nesta edição damos destaque à Associação Columbófila da Região de Faro, sediada na 

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

 

 

A equipa d’O Mariola  
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Informações Úteis / Notícias 

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).  
 

Dirija-se à Junta de Freguesia de 
São Sebastião dia 26  de novem-

bro, 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  

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), com o 
apoio do Município de Loulé, promove todos os anos o exer-
cício público de âmbito nacional de sensibilização para o 
risco sísmico “A Terra Treme”, medida prevista na Estraté-
gia Nacional de Proteção Civil Preventiva, e que este ano 
acontece a 5 de novembro, pelas 11h05. 
O objetivo deste exercício, durante o qual se exercitam os 
“3 gestos que salvam” – Baixar, Proteger e Aguardar – é 
capacitar os cidadãos para saberem como agir em caso de 
sismo. Para tal, é imperioso que sejam conhecidas, por to-
dos, as medidas preventivas e os comportamentos de autoproteção a adotar antes, durante e depois de um sismo. 
Além das escolas, cuja adesão à iniciativa tem sido enorme ao longo das sucessivas edições, a ANPC tem, ano após ano, alargado 
a toda a sociedade a reflexão sobre a temática do risco sísmico e procurado envolver um número crescente de participantes neste 
exercício. 
A Autarquia de Loulé apela, assim, à participação coletiva nesta jornada nacional que visa incrementar a resiliência e a segurança 
entre os nossos concidadãos. 
Para proceder às inscrições os interessados deverão aceder ao site http://www.aterratreme.pt/inscreva-se/ 
 
In: http://www.cm-loule.pt/pt/noticias/15210/a-terra-treme-em-loule.aspx?fbclid=IwAR22KMW-iZRX0XgJcFT5o_RyjrvLFmyTjmoA9LQDQxiSmtGyQ44hFftndZw#prettyPhoto 

Exercício público de sensibilização para o risco sísmico “A Terra treme”  

Atendimentos da In Loco  
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Obras / Intervenções da Junta  

Pavimentação da Rua da Fonte (Loulé) 

  

Desobstrução / Limpeza do Caminho João Rita (Parragil)  

 

Antes  Durante  Depois 

 

Antes  Durante  Depois 
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Destaque                                                                 Associação Columbófila do Distrito de Faro  

1926 

Década de 70 

A Associação Columbófila do Distrito de Faro foi  criada em 16 de agosto de 1985 através de es-
critura na Conservatória Notarial de Loulé, publicada no Diário da República II Série n.º 232 de 9 
de Outubro de 1985. Alterada em 10 de Março de 2000 e publicada no Diário da República II Série 
n.º 103 de 4 de Maio de 2000. 
Foi declarada de Utilidade Pública através do Despacho do Primeiro-ministro de 31 de Outubro de 
1996, nos termos do Decreto Lei n.º 460/77 de 7 de Novembro e publicada no Diário da República 
II Série n.º 269 de 20 de Novembro de 1996 
Esta Associação conta com mais de 1100 columbófilos, distribuídos por 24 coletividades presentes 
em 12 concelhos. 
As 24 coletividades estão distribuídas por quatro zonas, sendo Barlavento, zona Centro, zona So-
tavento 1 e zona Sotavento 2.  
 
Por zonas dividem-se do seguinte modo:  

 
 
 

ZONA BARLAVENTO 

Secção Padernense Clube 
Sociedade Columbófila Albufeira 
Sociedade Columbófila Lagoa 
Clube Columbófilo Lagos 
Clube Columbófilo Odiáxere 
Sociedade Columbófila Messines 
Sociedade Columbófila Portimão 
 

ZONA CENTRO 

Clube Columbófilo Privado 
Sociedade Columbófila Faro 
Sociedade Columbófila Louletana 
Grupo Columbófilo Fusetense 
Sociedade Columbófila Olhanense 
Sociedade Columbófila Moncarapachense 
 

ZONA SOTAVENTO 1 

Grupo Columbófilo Cabanense 
Grupo Columbófilo Santo Estevão 
Secção Columbófila Santa Catarina Fonte  

do Bispo 
Sociedade Columbófila Luzense 
Sociedade Columbófila Tavirense 
 

ZONA SOTAVENTO 2 

Grupo Columbófilo de Cacela 
Grupo Columbófilo do Guadiana 
Sociedade Columbófila Hortense 
Sociedade Columbófila Castromarinense 
Secção Columbófila Alturense 
Secção Columbófila Martinlongo 

Contactos:   
Morada: Centro Empresarial e Industrial de Loulé (Junto ao lote 19) 
Campina de Baixo / 8100 - 285 LOULE 
Telefone: 289 802 050 
Fax: 289 823 155 
Site: acdfaro.columbofilia.net 
e-mail: faro.asscolumbofila@sapo.pt  
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Informações Úteis / Atividades / Festas 

 

Unidade Móvel de Saúde   

Locais Datas e horários 

Escola do  Parragil 13 e 27 (terça-feira)  

10h - 11h30 

Parragil 13 e 27 (terça-feira)  

11h45 -12h30 

Bibliomóvel 

Data  Músicos  Atividade Local  

3 Tozé Pratas e Dina Teresa  Baile da Batata Doce  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

10 Luís Godinho  Baile de S. Martinho  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

10 Vítor Alves  Baile Social Sénior  Salão de Festas  

17 Tozé Pratas e Dina Teresa  Baile  Centro Social e Cultural Parragilense 

24 Rita Melo  Baile Social Sénior  (Baile da 
Castanha)  

Salão de Festas  

25  João Paulo Cavaco  Chá dançante  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu  

 21 de novembro  

08:30h - Vale Telheiro  

09:00h - Soalheira  

10:00h - Parragil  

11:00h - Boa Hora  

11:30h - Monte Seco   

 22 de novembro 

08:30h - Estação de Loulé 
(Junto ao Café da CP)  

9:30h - Várzea da Mão 

10:30h - Vale Judeu  

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

  Os eventos aqui destacados são 
aqueles que se realizarão na 
área da nossa Freguesia. Para 

saber mais pode contactar a Câ-
mara 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): nadesportva@hotmail.com  

 
Workshop: Confeção de um taleigo  
24 de novembro - 14h30 - 17h30 
Galerias de S. Francisco, fração Z , Largo 

de São Francisco 
Mais informações: Florbela A. Luís - 
961580704 - linhaselivros@gmail.com 
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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” 2018 

Lua Dia Hora 

Lua Nova 7 16:02h 

Quarto Crescente 15 14:54h 

Lua Cheia 23 05:39h 

Quarto Crescente 30 00:19h 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce às 
07h:03 e põe-se às 
17h36m.         
No dia 30 o sol nasce 
às 07h35m e põe-se 
às 17h15m.  
Neste mês os dias 
diminuem cerca de  
53 minutos. 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Seis maneiras de usar as folhas do outono na sua horta (parte II) 

Compostagem: As folhas secas são uma fonte de carbono primária. Estão 
entre os materiais “castanhos” que devem ser usados na compostagem. Basta 
alternar camadas de folhas com os materiais “verdes” que normalmente adiciona 
no seu compostor. Se triturar previamente as folhas, vai acelerar o processo de 
compostagem. Se tiver muitas folhas, não caia na tentação de exagerar e que-
brar o equilíbrio com os materiais “verdes”.  
 
Espalhe-as no solo: Espalhe diretamente as folhas na sua horta e deixe a natureza fazer o seu traba-
lho. Pode sempre dar uma ajudinha se primeiro triturar as folhas mesmo que grosseiramente. À medida que 
se decompõem, vão melhorando a estrutura do solo. Mesmo que seja só uma melhoria superficial, esta 
opção também é válida.  
In: https://www.hortasbiologicas.pt/6-maneiras-de-usar-as-folhas-do-outono-na-sua-horta.html 

Bolos de Massa de Pão (ou bolos da amassadura) 
 

500 g de massa de pão  
200 g de açúcar  
2 dL de azeite  
500 g farinha 
1 colher de chá de fermento 
1 colher de café de sal 
1 colher de sopa de canela 
raspa de 1 limão 

 
Numa taça grande parte-se a massa, com as mãos, em pedaços 
e adiciona-se o azeite, a raspa do limão, a canela, o açúcar, o 
sal e o fermento. Amassa-se bem. Começa-se a adicionar aos 
poucos a farinha, amassando sempre. Cobre-se em seguida a 
taça e deixa-se repousar a massa durante 20 minutos.  Depois 
tendem-se os bolos na forma de tranças, costas (bolinhas acha-
tadas de um lado), esses (S) ou popias (argolas). Colocam-se no 
tabuleiro do forno forrado com papel vegetal e pincelam-se com 
ovo. Vão ao forno a 180ºC até estarem douradinhos.  

 

Polvo com castanhas  
 
600 g de batatinhas para assar; 
100 g de chalotas; 
2 dentes de alho; 
1 folha de louro; 
1 chávena de café de vinho branco; 
2 dl de azeite; 
800 g de polvo cozido; 
100 g de castanhas congeladas; 
1 raminho de tomilho-limão; 
Sal e pimenta q.b. 
 
Ligue o forno a 180º C. Descasque as batatas, as chalotas e os 
dentes de alho. Junte-os num tabuleiro do forno, adicione-lhes a 
folha de louro, tempere com sal, pimenta e regue com o vinho 
branco e metade do azeite. Leve ao forno, a assar, durante 30 
minutos. Corte o polvo em pedaços e junte-os ao assado, assim 
como as castanhas, a meio do tempo. Regue com o restante 
azeite e retifique os temperos. No fim do tempo, retire o assado 
do forno e sirva-o polvilhado com o tomilho-limão. 
Acompanhe com um molho de grelos de nabo, cozidos e saltea-
dos em azeite e alho. 
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Uma filha de pais separados faz 18 anos e o pai 
está feliz por emitir o último cheque da pensão que 
paga à ex-mulher. Então ele encontra-se com a 
filha, passa o cheque e pede para que ela lhe conte 
como foi a cara da mãe ao dizer-lhe que é o último 
cheque que ela verá da parte dele.  
A filha entregou o cheque à mãe e volta à casa do 
pai para lhe dar a resposta.  
- Diz-me filha, qual foi a reação dela? Pergunta ele 
curioso.  
- Nenhuma, ela só me pediu para te dizer que tu 
não és o meu pai.  

_____________________________ 
 
Na prisão, um preso vira-se para o outro, e pergun-
ta: 
- Por que é que estás aqui? 
- Concorrência comercial. 
- Como assim? 
- O governo e eu fabricamos notas iguais.  

 

 

Enigmas 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 A S A H N A T S A C O B 

T N L P O B O L O T S O 

O H N I V G M A R M R L 

J L A Ç E F R E I H A O 

O T S O M N H O A S D T 

M A G U B S T O J E A A 

K G J E R O P I G A L S 

O R E F O G I P O R E J 

E O T S U G A M N U M P 

I R E G V I N H U L R R 

A Z E I T O N A S C A E 

B O M B E I U Ç A S M T 

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

em todos os sentidos. 

- Novembro 
- Castanhas  
- Vinho 
- Mosto 
- Jeropiga  
- Bolotas  
- Azeitonas  
- Marmelada  
- Magusto  

 

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: com-
pletar 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”.  
- “Dos Santos ao Natal, Inverno natural”.  
- “Pelo São Martinho, mata o teu porquinho e semeia o teu cebolinho”. 
- “Tudo em Novembro guardado; em casa ou arrecadado”.  
- “Em Novembro, prova o vinho e planta o cebolinho.  
- “Em novembro põe tudo a secar, pode o sol não tonar”.  
- “Se em Novembro ouvires o trovão, o ano que vem será bom.”  
 

1. Mova dois fósforos de maneira 
a formar 8 triângulos:   

Solução do enigma  

2. Retire 4 fósforos para formar 
4 triângulos 

1.                              2 .  
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Toponímia                                                              Rua Gonçalves Zarco  

 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
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“Esta artéria tomou, em sessão camarária de 16/06/1948, o nome do marinheiro e colonizador da Madeira.  
Antiga Rua das Alagoas ou Rua das Lagoas, topónimo que deriva da presença de água, nomeadamente de 
represa artificial ou represa de águas correntes ou pluviais, provavelmente associado ao ribeiro que corria 
nesta zona e alimentava a Barbacã e os lagares (próximo da Rua do Lagar Novo, actual Rua Dr. Cândido 
Guerreiro)”.  
 

Quem foi João Gonçalves Zarco?  
“Fidalgo cavaleiro da casa do infante D. Henrique, pertencente a uma família distinta. Seguiu desde muito novo a carreira marítima, e 
por mais de uma vez exerceu o comando das caravelas, que guardavam as costas do Algarve. Quando o 
infante D. Henrique se lançou no caminho das explorações marítimas, João Gonçalves Zarco foi o primeiro 
que se lhe ofereceu para o coadjuvar nesses empreendimentos. Aproveitando o oferecimento, o infante D. 
Henrique, em 1418, mandou preparar um barco, e entregando-o a João Gonçalves Zarco e a Tristão Vaz 
Teixeira, mandou-os demandar terras desconhecidas, ou procurar umas ilhas que já apareciam nos mapas, 
e a que teriam aportado cinquenta ou sessenta anos antes outros navegadores portugueses. João Gonçal-
ves Zarco chegou depois de alguns dias de viagem, à ilha que chamou de Porto Santo, voltando logo a Por-
tugal a dar conta do resultado da sua expedição. O infante ficou satisfeitíssimo, e tratou logo de colonizar a 
ilha. Ordenou pois a João Gonçalves Zarco e a Trintão Vaz Teixeira que voltassem a Porto Santo, dando-
lhes por companheiro outro criado da sua casa, chamado Bartolomeu Perestrelo. Foi nessa segunda viagem 
que descobriram ou demandaram a ilha da Madeira, saindo Tristão Vaz e Gonçalves Zarco do Porto Santo 
no dia 1 de julho de 1419, e indo aportar à Madeira no ponto a que chamaram de S. Lourenço, por ser S. 
Lourenço, também o nome do navio que os conduzia. Fizeram depois em torno da ilha uma viagem de cir-
cum-navegação, e foram pondo nomes aos diferentes acidentes da costa. Nessa viagem recebeu a principal 
baía da ilha o nome de Baía do Funchal, e uma grande lapa onde se escondiam muitos lobos que os viajantes caçaram, o nome de 
Câmara de Lobos, tomando desse sitio o próprio João Gonçalves Zarco e os seus descendentes o apelido de Câmara.  (]) 
Não se esqueceu contudo dos seus deveres de cavaleiro, nem sobretudo da muita gratidão que devia ao infante D. Henrique, e, quando 
este quis tentar a expedição de Tanger, veio pôr-se à sua disposição. No cerco de Tanger foi armado cavaleiro pelo infante, e tendo 
escapado com vida a essa desastrosa expedição, tornou para a Madeira, onde, aproveitando as ricas matas que existiam ali, fez cons-
truir alguns navios com que de vez em quando auxiliou o infante nas suas expedições de descobrimento para além do cabo Bojador. 
(])”Nasceu em Portugal Continental em 1390 e faleceu no Funchal a 21 de novembro de 1471”. 
 
Bibliografia: Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.50.  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Gon%C3%A7alves_Zarco 
http://www.arqnet.pt/dicionario/zarco.html 

Largo da Liberdade  

Largo de S. Francisco  


