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Destaque  

Limpeza dos terrenos 2019 

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

É obrigatório por lei limpar os terre-
nos em redor das habitações até 
ao dia 15 de março de 2019.  
Quem não o fizer incorre numa 
contraordenação punida com uma 
multa de 280 euros a 120 000 eu-
ros.  
 

 
Saiba mais na página 4 

 
Chegados a fevereiro comemoramos mais um aniver-

sário, o nono, desde a reedição  d’ ”O Mariola” em 

fevereiro de 2010; são 9 anos a fazer chegar aos 

munícipes e fregueses a informação do que acontece 

na Freguesia e na cidade.  
Este mês damos destaque à limpeza dos terrenos  

que terá que estar concluída até 15 de março e que 

deve ser uma preocupação de todos nós.  
O mês de fevereiro será também um mês repleto de animação um pouco por 

toda a freguesia. Logo no dia 2 o Centro Social Parragilense recebe o acordeo-

nista Ricardo Laginha e na Sociedade Recreativa e Cultural  de Vale Judeu 

Vânia Silva será a acordeonista convidada. No dia 9, o Clube Cultural e Recrea-

tivo do Monte Seco, terá baile animado pelo duo Ana e Edgar.  A 16, Silvino 

Campos animará o baile no Centro Social e Cultural Parragilense.   
No final do mês a Junta de Freguesia organiza mais um chá dançante, desta 

feita no Centro Social e Cultural Parragilense com o acordeonista João do Car-

mo.  
Nesta edição damos ainda a conhecer o antes e depois de algumas obras reali-

zadas pela Junta de Freguesia nas últimas semanas.  
 
A equipa d’O Mariola, deseja a todos um excelente mês de fevereiro.  

 
 
 

A equipa d ‘ “O Mariola”  
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Informações Úteis / Notícias 

Associação In Loco 

4 de fevereiro às 15 h 
Local: Junta de Freguesia de São Sebastião  

Sessão de Informação - Informações Agrícolas 

Gerais  

Candidaturas ao Regime de           

Pagamento Único  (RPU) 2019 

Informamos que à seme-

lhança de anos anteriores 

a Federação de Caçadores 

irá disponibilizar um técnico 

para a elaboração das can-

didaturas ao Pedido Único 

2019, na sede da Junta de 

Freguesia de São Sebasti-

ão, às quartas-feiras, a partir do dia 13 de fevereiro, medi-

ante marcação prévia.  

As marcações poderão ser efetuadas presencialmente ou 

pelo telefone: 289410100 das 9h às 17h.  

O Mariola foi editado pela primeira vez 
em Setembro de 1999, com a colabora-
ção das técnicas da associação In Loco e 
depois de alguns anos parado, o “Mariola” 
reaparece em fevereiro de 2010 desta 
vez editado pela Junta de Freguesia, e 
com o intuito de fazer chegar a informa-
ção da Junta mais longe e mais rápido. 
Nove anos depois o balanço que fazemos 
é bastante positivo e é reforçado diariamente pela procura 
que vemos que o mesmo tem por parte da população, da 
nossa e até de outras freguesias. 
Com “O Mariola” estão de parabéns todas as pessoas e 
entidades que têm contribuído para este projeto e para o 
seu sucesso.  
Da nossa parte continuaremos empenhados em manter “O 

Mariola” de “boa saúde” e a chegar cada vez mais longe.   

“O Mariola” está de parabéns  

Prazo para validar as faturas  

Em 2019, tem até ao dia 25 de feverei-
ro de 2019 para validar faturas com 
número de contribuinte, no portal e-
fatura. Não deixe passar o prazo para 
validar as faturas pedidas em 2018, para poder usufruir 
da dedução das despesas em IRS. 
Até ao dia 15 de março de 2019, é disponibilizada, no portal 
e-fatura, informação sobre o valor das deduções, referentes 
a cada setor, com base nas faturas emitidas 
em 2018, comunicadas e validadas dentro do prazo.  
Dos dias 15 a 31 de março de 2019, o contribuinte pode 
reclamar, por via de reclamação graciosa, dos montantes 
das deduções assumidos pelas Finanças. 
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Obras / Intervenções na Freguesia 

 

Antes Depois  

Antes 

     Depois 

Largo de S. Francisco 

PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS  

Caminho do Cerro Redondo - Vale Judeu  

Caminho nas Fazendas da Serra  

REPARAÇÃO /CONSTRUÇÃO DE CALÇADA 

Rua da Igreja - Vale Judeu  
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Destaque                                                                                                           

É obrigatório por lei limpar os terrenos em redor das habitações até ao dia 15 de março de 2019 

Decreto-Lei n.º124/2006 de 28 de junho 

Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou enti-

dades que, a qualquer titulo, detenham terrenos con-
finantes a edificações, designadamente habita-
ções, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas, são 
obrigados a proceder à gestão de combustível numa 
faixa de 50m à volta daquelas edificações ou instala-
ções, medida a partir da alvenaria exterior da edifica-

ção (nos termos do Art.º 15.º n.º2).  

Quem não o fizer incorre numa contraordenação, 
punida com uma multa de 280 euros a 120.000 
euros.  

Segundo o n.º 1 do artigo 163.º da Lei n.º 71/2018 de 
31 de dezembro - Orçamento do Estado para 2019, 
as datas limite para a execução destes trabalhos 
foram alteradas, pelo que o prazo de 30 de abril foi 
antecipado para 15 de março (para a execução das 
faixas de 50 metros – casas isoladas - e de 100 me-
tros – aglomerados populacionais). 

Até 31 de maio de 2019, as câmaras municipais fa-

zem todos os trabalhos de limpeza de terrenos, de-

vendo substituir-se aos proprietários e outros produ-

tores florestais em incumprimento, procedendo a 

corte de 50 metros em volta das habitações, median-

te comunicações e, na falta de resposta em cinco 

dias, por aviso a afixar no local dos trabalhos (Decreto

-Lei n.º124/2006 de 28 de junho). 

Sendo a limpeza feita pela câmara municipal o pro-

prietário ressarce (paga) a câmara municipal das 

despesas efetuadas com a limpeza do terreno. 
(Decreto-Lei n.º124/2006 de 28 de junho). 
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Informações Úteis / Atividades / Festas 

 

 

  

Locais Datas e horários 

Escola do  Parragil  05 e 19 (terças-feiras)  
10h - 11h30 

Parragil   05 e 19 (terças-feiras)  
 11h45 -12h30 

Bibliomóvel 

  

 

Os eventos aqui destacados 
são aqueles que se realiza-
rão na área da nossa Fre-
guesia. 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 ele-
mentos 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: Uma sardinha na ponta da 
agulha   
(por marcação) - Loja “O cantinho da 
Céu” - Rua Condestável D. Nuno Álvares 
Pereira, n.º37  
Mais informações: Maria do Céu Palma 
Tel: 967511213  

1 de fevereiro - 21h30  
Inauguração do Auditório do Solar da Músi-
ca Nova com concerto com docentes do 
Conservatório de Música de Loulé  - Fran-
cisco Rosado. 
 
16 de fevereiro - 21h30   
Galopim, Raquel Ralha & Pedro Renato  
Ciclo Ilustres Desconhecidos (I) 
120 minutos (com intervalo) I 5€ I M/6 
Bilhetes à venda no Cineteatro Louletano e 
locais habituais.  

 
Atividades no Museu Municipal 

 
FAMÍLIAS NO MUSEU - METOPOSSAU-
RO: O LOULETANO NO TEMPO DOS 
DINOSSAUROS  
9 de fevereiro, 14h30-17h30 
Para crianças a partir dos 6 anos acompa-
nhadas por um adulto.  
Inscrições gratuitas e obrigatórias:  
servicos.educativos@cm-loule.pt; 289 400 
611 

28 de fevereiro 

08h30 - Parragil 

09h00 - Boa Hora 

09h30 - Monte Seco 

10h30 - Soalheira  

11h30 - Vale Telheiro 

01 de março 

08h30 - Praça Manuel Arriaga  
(Largo Manuel da Mana) 

09h30 - Estação de Loulé 
(Junto ao Café da CP) 

10h30 - Várzea da Mão 

11h30 - Vale Judeu 

Unidade Móvel de Saúde 

Data  Músicos  Atividade Local  

2 Ricardo Laginha  Baile  Centro Social e Cultural Parragilense  

2 Vânia Silva  Baile  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

9 Ana e Edgar  Baile do Artesanato  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

16 Silvino Campos  Baile  Centro Social e Cultural Parragilense  

24 João do Carmo  Chá dançante  Centro Social e Cultural Parragilense  

2  Baile Social Sénior  Salão de Festas Municipal  

16  Baile Social Sénior  Salão de Festas Municipal  

Auditório do Solar da Música Nova  
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Gastronomia 

As terras para sementeira de Primavera devem estar lavradas. Na Horta semear alho-francês, 

beterraba, cebola, cenoura, abóbora, coentro, couve-flor, de grelo, de nabo, espargos, ervilha, 

espinafre, fava, feijão, melancia, nabiça, pimento, pepino, rabanete, repolho, salsa, segurelha 

e tomate. Colher nos abrigos cenouras e couves de Bruxelas. Semear milho de sequeiro nas 

terras altas. Transplantar as cebolas a colher em maio-junho e as couves semeadas em de-

zembro a colher em junho-julho (repolhos), colher os espinafres, couve-flor e brócolos; plantar 

batata (a colher em junho). Podar no Minguante, menos damasqueiros e morangueiros. Trata-

mento das macieiras, pereiras e pessegueiros. Iniciar a enxertia. Plantar árvores e semear 

pinheiro-bravo, no Crescente. Trasfegar o vinho se ainda o não fez. Face à geada, a rega 

melhora a resistência das plantas. No Jardim proteger os pés-mães de crisântemos com pa-

lha miúda para se obter mais estacas. Semear as flores anuais como ervilhas-de-cheiro, gip-

sófilas, manjericos, cíclames, cólios, sécias, etc. Colher amores perfeitos, violetas, etc.  

In “ Borda D’Água” 2019 

Lua Dia Hora 

Lua Nova 4 21:04 

Quarto Crescente 12 22:26 

Lua Cheia 19 15:54 

Quarto Minguante  26 11:28 

Fases da Lua 

Dia 1 o sol nasce às 
07h:43 e põe-se às 
17h58m. No dia 28 o 
sol nasce às 07h11m 
e põe-se às 18h24m.  

Neste mês os dias 
aumentam cerca de  
1 hora e 02 minutos. 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Ervas aromáticas e a sua utilização na horta 

Tomilho: Existem cerca de 350 espécies de tomilho 3 das quais apenas se podem 
encontrar em Portugal. As mais usadas pelos portugueses são o Tomilho-Comum 
(Thymus vulgaris), o Tomilho- Limão (Thymus citriodoru) e o Tomilho Bela-luz (Thymus 
mastichina). O Tomilho Bela-luz, também é conhecido como “sal-puro” e é uma espécie 
exclusiva da península ibérica.  

Na horta: Atrai insetos úteis nomeadamente os polinizadores como as abelhas. Excelente para delimitar as 
bordaduras. Ajuda a repelir pragas como a lagarta da couve. Para isso, coloque vasos de tomilho dispersos 
entre as couves, Coração, Couve-flor etc. 
É uma ótima planta de companhia para as outras plantas na horta que têm cuidados idênticos como 
o Alecrim ou Salva.  

Rissóis de pescada e camarão  
Massa: 
1 chávena de água 
1 colher de sopa de azeite 
1 chávena de farinha 
sal q.b. 
 
Recheio: 
1/2 cebola 
1 colher de sopa azeite 
300g de pescada em pedaços 
200gr de miolo de camarão  
1 colher de sopa de farinha 
1,5 dl de leite 
1 colher de sopa de salsa picada 
1 colher de sopa de polpa de tomate 
sal e pimenta q.b. 
 
Prepare a massa levando ao lume a água com um pouco de sal e 
o azeite. Quando levantar fervura, retire do calor e adicione a fari-
nha mexendo bem até obter uma massa que se despegue das 
paredes do tacho. Reserve. Para o recheio pique a cebola e refo-
gue-a no azeite. Acrescente os pedaços de pescada, tempere de 
sal e pimenta e adicione a polpa de tomate deixando cozinhar. 

Acrescente depois o miolo de camarão e deixe cozinhar. Junte 
depois a farinha e retifique de sal e pimenta. Adicione o leite e dei-
xe engrossar, sem parar de mexer. Retire do lume e acrescente a 
salsa picada. Deixe arrefecer. Polvilhe a bancada da cozinha com 
farinha e estenda a massa. Disponha porções de recheio tape com 
a massa e corte em forma de meia-lua com a ajuda de um copo. 
Repita a operação até esgotar todos os ingredientes. 
Passe depois os rissóis primeiro por farinha, depois por ovo batido 
e finalmente pelo pão ralado. Estão depois prontos a congelar, ou 
a fritar, se forem para consumir de imediato.  

 
 

Laranja com caramelo  
 
Laranjas 
Açúcar 
Água  
 
Descascar as laranjas, e cortar às rodelas. Entretanto num tachi-
nho, colocar o açúcar e um pouquinho de água e deixar ferver até 
obter ponto de caramelo, não muito escuro para não ficar amargo. 
Quando estiver da cor desejada, com muito cuidado juntar mais 
um pouquinho de água, e tirar logo do lume. Deitar por cima das 
laranjas.  

h ps://www.hortasbiologicas.pt/aroma�cas-tomilho.html 
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Um rapaz de 15 anos chega a casa num Porsche e os pais 
gritam: 
– Onde conseguiste isso? 
Calmamente ele responde: 
– Acabei de o comprar. 
– Com que dinheiro? Nós sabemos quanto custa um Porsche. 
– Bem este custou-me 15 Euros. 
– Quem venderia um carro destes por 15 euros???? 
– A senhora ali em cima da rua. Ela viu-me passar de bicicleta 
e perguntou-me se eu queria comprar o Porsche por 15 euros. 
– Santo deus – exclamou a mãe, deve abusar das crianças. 
João vai já lá cima ver o que se passaV 
O pai foi a casa da senhora enquanto ela plantava calmamen-
te petúnias no jardim apresentou-se como sendo o pai do ra-
paz a quem ela tinha vendido o Porsche e perguntou-lhe por 
que tinha feito aquilo. 
Bem – disse ela – Hoje de manhã o meu marido ligou pensei 
que estava numa viagem de negócios, mas não. Fugiu e foi de 
férias com a secretária para o Havai e pediu-me que lhe ven-
desse o Porsche e lhe mandasse o dinheiro, e eu vendi. 
 

 

 

Desafio 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

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

- Fevereiro  
- Amendoeiras 
- Frio 
- Chuva 
- Flores 
- Cupido 
- Valentim  
- Namorados  

 

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: comple-
tar todas as 81 células usan-
do números de 1 a 9, sem 
repetir os números numa 
mesma linha, coluna ou grade 
(3x3).  

Labirinto 

Provérbios 

- “Ao fevereiro e ao rapaz, perdoa tudo quanto faz”. 
- “ Em fevereiro, chuva; em agosto, uva”.  
- “Fevereiro quente, traz o diabo no ventre”. 
- “ Quando não chove em Fevereiro, nem prados nem centeio”. 
- “ Chuva em Dia das Candeias(2/2), ano de ribeiras cheias”. 
- “Dia de S. Brás (3), a cegonha verás, e se não a vires o Inverno 
vem atrás”. 
- “ Em dia de S. Matias (24) começam as enxertias”.  

Solução do  desafio 

 

S A U D A D I H O P 

H I F L O R E S M T 

A F E F R U I J I G 

B A V U H C R O T U 

I L E P G T N M N I 

S A R I E O D N E M 

V U E P G T E S L A 

O D I P U C O I A R 

H A R T G H I N V A 

O T O I R F O I Ç E 

R I B L M Y R P O F 

E R S E R T F S A V 

E 

F 

S 

O 

D 

A 

R 

O 

M 

A 

N 

I 

Ligue os pares de figuras 
iguais sem que as linhas 
se cruzem.  
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Toponímia                                                  Travessa Amorim Benevides 

 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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“O nome do advogado, politico e publicista louletano Amorim Benevides foi perpetuado numa rua da cidade a 20 de fevereiro de 
2008.  
 
Quem foi José Caetano de Amorim Benevides? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliografia: Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.72.   
                   

Largo de S. Francisco  

“Amorim Benevides nasceu em Loulé a 18 de dezembro de 1866 e faleceu em Lisboa em 1940. 

Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, tendo participado como vogal e secretário, no 

VII Congresso da União Internacional de Direito Penal, realizado em Lisboa em Abril de 1897 e foi 

sócio efetivo da Internacional Law Association de Londres, da Societé de Legislation Etrangére de 

Paris e da American Society of International Law de Washington, entre outras.  
Realizou vários estudos jurídicos e coloniais e publicou inúmeras obras, de entre as quais se desta-

cam Contratos Comerciais, Socialismo e Anarquismo, O Direito Privado Social e uma tradução e 

extenso prefácio da obra do jurista italiano R. Garolfalo, A Reparação às Vítimas do Delito.  
Em termos políticos tinha ideais republicanos e, conjuntamente com Manuel de Arriaga, fez parte de 

um dos primeiros diretórios republicanos do Parlamento. Foi diretor do jornal republicano A Pátria, 

de 1 de Março de 1899 a 31 de Dezembro do mesmo ano”. 


