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Destaque 

Queima de amontoados  

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 
O mês de março marca o início da primavera, dos 

dias maiores e mais solarengos, da chegada das 

andorinhas, e este ano, é ainda sinónimo de car-

naval. 
A Freguesia de São Sebastião vai viver intensa-

mente esta época festiva com muita animação 

proporcionada pelas várias coletividades da Fre-

guesia e cuja programação poderá ficar a conhe-

cer nesta edição. 
Recordamos ainda que se aproxima a data limite para  limpar matos e árvores 

na proximidade das habitações (15 de março).  
Nesta edição damos destaque à queima de amontoados, informando acerca 

da legislação em vigor, bem como acerca dos procedimentos a tomar.  
Ainda neste edição fique a conhecer as obras e intervenções da Junta de 

Freguesia.  
Se gosta de passeios/excursões fique a conhecer nesta edição as datas e 

locais previstos para os passeios a realizar pela Junta de Freguesia ao longo 

de 2019.  
A equipa d’O Mariola, deseja a todos um excelente mês de março.  

 

A equipa d’ ”O Mariola“ 

O uso do fogo encontra-se associado 

a várias práticas agrícolas e flores-

tais, no entanto, são vários os casos 

em que estas atividades se descon-

trolam e originam grandes incên-

dios com graves consequências eco-

lógicas e socioeconómicas.  
 
 

Saiba mais na página 4 
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Informações úteis  

Mudança da hora  Limpeza dos terrenos  

Na madrugada do dia 31 de março adiante o 
seu relógio 1 hora.   
 
 
 

Candidaturas ao Regime de Pedido Único (RPU) 

Na sede da Junta de Freguesia de 
São Sebastião, às quartas-feiras, 
mediante marcação prévia.  
As marcações poderão ser efetua-
das presencialmente ou pelo telefo-
ne: 289410100 das 9h às 17h.  

Lembramos que 
termina a 15 de 
Março o prazo para 
a limpeza dos ter-
renos próximos às 
habitações .  
Refira-se que, por 
lei, as limpezas têm 
de ser feitas numa 
faixa de pelo me-
nos 50 metros em redor das habitações e de 100 metros à volta 
das povoações. Mais se informa que não devem ser cortadas 
árvores de fruto, sobreiros e azinheiras ou outras árvores que 
estejam a mais de 5 metros das casas e cujas copas estejam 
afastadas mais de 4 metros entre si.  
Para mais informações ou para reportar situações de incumpri-
mento poderá contactar o número disponibilizado pelo governo 
808 200 520.  Datas importantes - IRS  

Reclamar faturas 
 
Até ao dia 15 de março serão 
disponibilizados os valores 
das suas deduções, incluindo 
as despesas registadas no e-
fatura e outras, tais como 

juros de crédito à habitação, rendas de casas, taxas moderado-
ras, entre outras.  
Depois de verificar estes valores tem entre 15 e 31 de mar-
ço para verificar possíveis erros no registo de despesas e pa-
ra reclamar estas despesas no e-fatura.  
 
Entrega de IRS 
 
O prazo para a entrega da declaração de IRS foi alargado este 

ano, e decorre entre 1 de abril e 30 de junho, para todas as 
categorias de rendimentos e exclusivamente pela internet.  
Para alguns contribuintes esta entrega é feita automaticamente. 
 
Devolução de IRS 
 
A nível de reembolso do IRS não existem novidades: 

a devolução do IRS aos contribuintes é feita até ao dia 31 de 
julho, segundo o artigo 77º do Código do IRS. Quem entre-
gou o IRS no início de abril deverá receber o reembolso antes 
do final do mesmo mês. 
 
Pagamento de IRS 
 
A nível do pagamento do IRS também não se registam altera-
ções: o pagamento do IRS pelo contribuinte ao Estado deve ser 

realizado até 31 de agosto, sob pena de multa. 
 
https://www.economias.pt/datas-importantes-do-irs/ 

Candidaturas ao Pedido Único 2019 
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A Junta de Freguesia  de São Sebastião, irá, à semelhança 
dos anos anteriores, realizar alguns passeios. As datas previs-
tas são as seguintes:  

Notícias  

Obras/intervenções da Junta 

Construção de muro de suporte em Vale Telheiro 

Encontra-se em execução a obra de construção de um muro de suporte em betão armado para contenção periférica dos muros exis-
tentes em pedra (degradados, em risco de ruir) e caminho no Sítio de Vale Telheiro.  
 

 

Passeios organizados pela Junta de Freguesia  

25 de abril - Alentejo (Évora) 

2 de junho - Praias do Sotavento Algarvio 
com mariscada  

21 de julho - Ilhas da Ria Formosa 

14 e 15 de setembro - Fátima  

Setembro - Ilha de São Miguel (Açores)  
Nota: Esta viagem será realizada em data a 
agendar e com número de vagas limitado.  

Dia Internacional da Proteção Civil 
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Destaque                                                 Queima de amontoados   

1926 

Década de 70 

O uso do fogo encontra-se associado a várias práticas agrícolas e florestais, no entanto, são vários os casos em que estas ativida-
des se descontrolam e originam grandes incêndios com graves consequências ecológicas e socioeconómicas. Cerca de 98% das 
ocorrências em Portugal Continental têm causa humana. Assim, torna-se urgente uma alteração de comportamentos na sociedade 
de modo a que possam ser realizadas as mesmas práticas, mas com um menor risco, ou seja, com uma menor probabilidade de 
originar incêndios rurais.  
 
O que é uma queima? 
É o uso do fogo para eliminação de sobrantes de exploração florestal ou agrícola como podas de vinhas, de oliveiras, entre outros, 
cortados e amontoados.  
 
Quando se pode fazer uma queima de amontoados?  
 
AS “QUEIMAS” SÓ SÃO PERMITIDAS FORA DO PERÍODO CRÍTICO E DESDE QUE O RISCO DE INCÊNDIO NÃO SEJA ELEVADO, MUITO 
ELEVADO OU MÁXIMO. 
Nos espaços rurais, durante o Período Crítico e fora do período crítico quando se verifique o índice de risco de incêndio 

rural de níveis muito elevado e máximo é proibido fazer queimas de amontoados, bem como fora do período crítico desde 

que o risco de incêndio rural seja de nível elevado, moderado ou reduzido (Artigo 28.º do Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto). 
 
Coimas e Penalizações: Pode incorrer em contraordenação, cuja coima pode ir de 280€ a 10.000€, para pessoas singulares, e 

1.600€ até 120.000€ para pessoas coletivas (da  Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto). Em caso de originar um incêndio, pode incorrer 

em crime de incêndio florestal (Lei n.º 56/2011, 15 de novembro). 

Como proceder?  
Antes de realizar uma queima:  
- Deve ligar para o número 808 289 112 , aquando da intenção de realizar uma queima e informar se pode efetuar a mesma.  
- Deve escolher uma manhã de um dia frio, húmido e sem vento para evitar a propagação do fogo. 
- Deve sempre limpar o terreno à volta da área que vai queimar. 
- Deve manter perto do local um pequeno reservatório com água ou se possível uma mangueira. 
Durante: 
- Deve acompanhar atentamente a queima. 
- Deve ter sempre à mão também enxadas, pás e outras ferramentas que permitam apagar o fogo. 
- Se perder o controlo da queima peça imediatamente ajuda e ligue para o 112. 
Depois:  
- Deve apagar bem a fogueira com terra e/ou água. 
- Vigiar o local. 
 

 

Bibliografia:  

https://fogos.icnf.pt/InfoQueimasQueimadas/ 

http://www.cm-loule.pt/pt/6520/queimas-e-queimadas.aspx 
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Informações Úteis / Atividades / Festas e Bailes 

Data  Músicos  Atividade Local  

2 João do Carmo  Baile de Carnaval  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

3 Rita Melo  Baile de Carnaval  Centro Social e Cultural Parragilense 

4 Luís Godinho  Baile de Carnaval  Centro Social e Cultural Parragilense 

5 Paulo Coelho Baile de Carnaval  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

9 Roberto Bernardino  Baile de Aniversário  Centro Social e Cultural Parragilense 

23 Diversos  Noite de Fados  Centro Social e Cultural Parragilense 

5 Roberto Bernardino  Baile de  Carnaval  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

16 Tozé Pratas e Dina Teresa  Baile da Pinha  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

2 Eurico Martins Baile de Carnaval Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

31 Roberto Bernardino  Chá dançante * Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

2  Baile Social Sénior -  
Baile do Chapéu  

Salão de Festas Municipal  

16  Baile Social Sénior  Salão de Festas Municipal  

30  Baile Social Sénior Salão de Festas Municipal  

23 João Paulo Cavaco Baile da Pinha  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

 

 

Locais Datas e horários 

Escola do   
Parragil 

26 (terça-feira)   
10h - 11h15 

Parragil 26 (terça-feira)   

11h30 -12h30 

Bibliomóvel  

* Organização da Junta de Freguesia  

Unidade Móvel de Saúde  

1 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 

 

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  
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Gastronomia 

Preparar a terra para o milho e batata (de regadio), e nas regiões com menos geada semear 
trigo, aveia, centeio e cevada.  No minguante podar ainda as árvores frutíferas e continuar os 
seus tratamentos. As laranjeiras devem ser pulverizadas com cal em pó ou em leite. Resinar 
os pinheiros. Concluir as trasfegas do vinho e na vinha combater o oídio. Na Horta preparar 
as estacas para o feijão e ervilhas. Semear abóbora, alface, alface, beterraba, couves, nabi-
ça, ervilha, espinafre, feijão, melancia, melão, pepino, salsa, tomate, etc. Colher cebolas bran-
cas e cebolinhos, rabanetes e azedas. No Jardim semear amores-perfeitos, cravos, crisânte-
mos, dálias, bocas-de-lobo e chagas, além das indicadas nos meses anteriores. Colher as 
flores de tulipas serôdias, campainhas brancas, narcisos e goivos. Animais: vacinar os suínos 
contra doenças rubras e os bovinos, caprinos e ovinos contra o carbúnculo.   

 

In: Borda D’Água 2019  

Lua Dia Hora  

Lua Nova 6 16:04 

Quarto Crescente 14 10:27 

Lua Cheia 21 01:43 

Quarto Crescente 28 04:10 

Fases da Lua 

Dia 1 o sol nasce às 
07h:09 e põe-se às 
18h 29m.         
No dia 31 o sol nasce 
às 07h24m e põe-se 
às 19h59m.  
Neste mês os dias 
aumentam 1h15m. 
  

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Plantas companheiras VS Plantas antagónicas (I)  
 
Para cultivar na horta deve ter em atenção as seguintes indicações, essencial para o sucesso das culturas. 
 
Sabe o que são consociações?  
As consociações ou associações de culturas são sistemas em que duas ou mais espécies de plantas 
estão próximas o suficiente para que haja uma interação entre as mesmas. Essas interações podem resultar 
em consequências positivas ou negativas para as plantas. 
 
Plantas companheiras vs antagónicas 
É importante que não coloque as suas plantas aleatoriamente perto umas das outras. Deve ter em atenção 
que as plantas têm a capacidade de produzir substâncias através da raiz e assim influenciar as plantas vizi-
nhas. O conhecido fenómeno de alelopatia. (Continua na próxima edição) 
 

 
 

https://revistajardins.pt/cultivar-na-horta-companheiras-antagonicas/ 

  
 

Lasanha de Espinafres e Atum 
 
1 embalagem de folhas de lasanha pré-cozidas 
2 embalagens de Molho Bechamel  
5 latas de atum 
400 g de espinafres frescos 
1 cebola grande 
3 dentes de alho 
1 alho francês 
3 cenouras 
2 tomates 
Sal q.b. 
Pimenta branca q.b. 
Azeite q.b. 
Orégãos q.b. 
Queijo q.b.  
 
Num tacho com azeite, refogue a cebola com os alhos picados 
até alourarem. Adicione o alho francês, a cenoura e o tomate 
bem picados. Cozinhe por 5 minutos em lume médio e adicione 
os espinafres. Assim que ficarem tenros, junte o atum e o Molho 
Bechamel Mimosa. Envolva tudo muito bem. Tempere a gosto 
com sal, pimenta e orégãos. Num tabuleiro rectangular, faça ca-
madas: primeiro a massa para lasanha, depois o molho e, por 

fim, o queijo ralado. Repita este processo 4 vezes. Leve a grati-
nar ao forno durante 40 minutos a 180ºC. Acompanhe com sala-
da.  
 
 
Bolachas de Alfarroba com Frutos Secos  
 
180 gramas de farinha 
40 gramas de farinha de alfarroba 
180 gramas de açúcar 
80 gramas de manteiga 
1 Ovo 
250 gramas de frutos secos  
 
Bater o açúcar com a manteiga amolecida. Juntar o ovo e conti-
nuar a bater até obter um creme Juntar as farinhas. Peneirar as 
farinhas para o creme e envolver . Envolver os frutos secos no 
creme . Embrulhar e levar ao frio por 30 mins Retirar um pouco 
da massa Colocar num tabuleiro e espalmar um pouco. Levar ao 
forno durante 14 mins a 180º .  
https://www.aculpaedasbolachas.com/2018/01/bolachas-de-alfarroba-com-frutos-
secos.html#more 
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O Governo anunciou que cada pai que tivesse cinco filhos teria direito 
a 15.000EUR por mês de ajuda (abono de família) para sustentar a 
família. 
O homem disse à sua esposa imediatamente “Amor, tenho que admi-
tir que, eu tenho um filho com a minha amante e vou trazê-lo”. Ela 
olhou-o chocada, mas ele nem esperou para ver a reação da mulher e 
saiu a correr para ir buscar o filho. 
Quando ele voltou, ficou surpreso ao ver apenas dois dos seus filhos 
e perguntou à esposa: “Amor, onde estão os outros dois miúdos?” 
Ela respondeu: “não foste a única pessoa que ouviu o anúncioY os 
pais vieram buscá-los.” 
______________________________________________________ 
 
O professor de Matemática levanta uma folha de papel em uma das 
mãos e pergunta ao Joãozinho: 
– Se eu dividir essa folha de papel em quatro pedaços, Joãozinho, 
com o que eu fico? 
– Quatro quartos, professor! 
– E se eu dividir em oito pedaços? 
– Oito oitavos, professor! 
– E se eu dividir em cem pedaços? 
– Papel picado, professor! 

 

 

Desafio 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 
P R I M A V E R A O L 

E T J A L M A R N Ç O 

I S E R O L F N D R I 

Ó D O Ç A R J E O E C 

C U C O L P A I R M Ó 

R E S P I N L Ç I T N 

A R E H L U M A N A I 

S A R N I L A G H N U 

C A R N A V A L A O Q 

A F I V E L O A S Ç E 

Localize na grelha as pala-
vras da lista que estão es-
critas em todos os sentidos. 

- Primavera 
- Março 
- Andorinhas 
- Flores  
- Equinócio 
 
 
 

- Cuco  
- Mulher 
- Pai  
- Carnaval  
 
 
 

 

 
Sudoku 

Labirinto 

Provérbios 

- “Quando vem março ventoso, abril sai chuvoso”.  
- “Quem poda em março, vindima no regaço”.  
- “Março, marçagão, manhãs de inverno e tardes de verão”.  
- “Nasce erva em março, ainda que lhe deem com um maço”.  
- “Quando em março arrulha a perdiz, ano feliz”.  
- “Em 25 de março, se o cuco não se ouvir, ou é morto ou 
não  quer vir”.   
- “Inverno de março e seca de abril, deixam o lavrador a pe-
dir “. 
- “Lua cheia em março trovejada, trinta dias é molhada”.  
- “Quando março sai ventoso, sai abril chuvoso”.  

Como jogar sudoku? 

O Sudoku é um passatempo, 
para ser jogado por apenas 
uma pessoa, que envolve racio-
cínio e lógica. A ideia do jogo é 
muito simples: completar todas 
as 81 células usando números 
de 1 a 9, sem repetir os núme-
ros numa mesma linha, coluna 
ou grade (3x3).  

 

Na imagem estão escondidos 

9 dígitos 

Solução do desafio 
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 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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Topónimos                                                   Rua dos Almadas  

“Até 16 de junho de 1948 esta rua denominava-se Rua do Arco do Chafariz, data em que o executivo camarário decidiu alterar o seu 
nome para Rua dos Almadas. Tal como o antigo topónimo referencia esta artéria abria para o Largo do Chafariz, passando sob um 
arco de uma habitação.  
Esta alteração teve como objetivo homenagear a família à qual pertencia D. Antão Vaz de Almada, um dos conjurados do 1.º de 
Dezembro de 1640”.  
 
Quem foi Antão Vaz de Almada? 
 
“Antão de Almada, um dos 40 conjurados do 1º de Dezembro de 1640 e em cujo palácio junto da Igreja 
de São Domingos se realizaram reuniões para esse efeito, desde 1950 dá nome a uma rua da Baixa 
lisboeta fronteira ao edifício onde morou e que é conhecido como Palácio da Independência.  
Antão Vaz de Almada, fidalgo filho de Lourenço Soares de Almada e Francisca de Távora, foi um dos 
conjurados do 1º de Dezembro de 1640 que até patrocinou a realização no seu palácio de Lisboa, junto 
à Igreja de São Domingos, das últimas e decisivas reuniões dos conjurados e até é por alguns apontado 
como o líder do movimento.  No 1º de Dezembro de 1640 participou no assalto ao Paço da Ribeira e a 
instâncias suas Miguel de Vasconcelos e a duquesa de Mântua capitularam e entregaram Lisboa aos 
revoltosos. 
Após a vitória dos Restauradores foi-lhe confiada a missão fundamental de obter do soberano inglês, 
Carlos I,  o reconhecimento da independência de Portugal  e de um tratado de paz e aliança comercial, o 
que conseguiu com êxito em 28 de janeiro de 1641, e para assegurar esta tarefa passou a ser o embai-
xador de Portugal em Londres, secretariado por António de Sousa de Macedo. Regressou a Portugal em 
julho de 1642 e pouco tempo depois foi governador de Armas da Estremadura, pelo que em setembro de 
1644 acorreu a auxiliar a vila de Elvas, onde veio a falecer. 
Supõe-se que Antão Vaz de Almada nasceu por volta de 1573 e sabe-se que faleceu em 17 de dezembro de 1644, em Elvas. Era 
oriundo de uma família ilustre, sendo descendente de um cavaleiro inglês, participante na conquista de Lisboa e que por esse motivo 
foi agraciado com a mercê da vila de Almada e assim tomou este nome como apelido”. 
 
Bibliografia:  
Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.78.  
https://toponimialisboa.wordpress.com/2015/11/02/um-restaurador-de-1640-numa-rua-junto-ao-seu-palacete/ 
 
 

 

 

 


