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Destaque 

Iluminação pública -  

resposta a algumas questões  

 

  

www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarificamos aqui algumas questões que têm 
sido colocadas à Junta de Freguesia e que 
não são da sua responsabilidade, como por 
exemplo comunicação de avarias (lâmpadas 
fundidas), desvio de postes, cortes de árvo-
res junto a linhas elétricas, entre outras. 

 

 

Saiba mais na página 4 

 

Com o mês de novembro chegaram os dias 

mais curtos e cinzentos, mas a animação 

continuará um pouco por toda a Freguesia.  

Logo no dia 2 teremos o baile da batata 

doce na Sociedade Recreativa e Cultural de 

Vale Judeu, animado pelo acordeonista 

João Paulo Cavaco.  

A 9 de novembro João do Carmo animará o 

baile de São Martinho no Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco.  

O  Centro Social e Cultural Parragilense levará a cabo no dia 10, a partir das 

15h,  a iniciativa “Aqui há talentos” a qual pretende divulgar talentos da comu-

nidade local nas mais variadas áreas artísticas.  

No dia 17 Vale Judeu recebe mais uma edição do “Trilho das Colinas”.  

A 16 haverá baile no Centro Social e Cultural Parragilense animado pela 

acordeonista Rita Melo.  

O penúltimo chá dançante do ano terá lugar no dia 24, na Sociedade Recrea-

tiva e Cultural de Vale Judeu e será animado pelo duo Ana e Edgar.  

No dia 30 Luís Godinho animará o baile no Centro Social e Cultural Parragi-

lense.  

Nesta edição destacamos ainda a resposta a algumas questões/dúvidas que 

nos têm surgido relacionadas com a iluminação pública.  

Aproveitamos para desejar a todos um excelente mês de novembro.  

 

 

A Equipa d’O Mariola 
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Informações úteis  

Avisos da Proteção Civil  

Atendimentos In Loco  

 FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO 

 

Exercício “A terra treme 2019” 
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depois 

depois Obras e intervenções da Junta  

Abertura de passagem entre a Rua Fernando Namora e a Rua da Fonte  

Depois  Antes  

Informações úteis (Continuação…) 

Vacinação da gripe  Queimas  
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Destaque                                                       Iluminação pública 

1926 

Várias têm sido as questões sobre iluminação pública que têm sido colocadas à Junta de Freguesia e 

que não são da sua responsabilidade, e que pretendemos esclarecer aqui, como por exemplo comuni-

cação de avarias (lâmpadas fundidas), desvio de postes, cortes de árvores junto a linhas elétricas, en-

tre outras. 

 

Refira-se, no entanto, que o pedido de postes e ou focos de iluminação pública (candeeiros) é da com-

petência da Câmara Municipal, que é a entidade que define o número de aparelhos de iluminação que 

devem ser instalados e que tais pedidos poderão ser efetuados através da Junta de Freguesia.  

 

Perguntas frequentes: 
 

A quem me devo dirigir para solicitar postes ou candeeiros? 

Poderá dirigir-se à Junta de Freguesia ou à Câmara Municipal.  

 

Quem devo contatar em caso de avaria na iluminação pública?  
Se vive numa rua que tem uma avaria na iluminação pública, se passa por um local que considera que não está devidamente ilumi-

nado ou se encontrar situações que possam constituir perigo elétrico, saiba que é com a EDP distribuição que deve resolver esse 

problema. Eis as principais situações que poderá relatar: 

- Lâmpadas fundidas nos postes da rua; 

- Luz intermitente num candeeiro;  

- Rua sem iluminação;  

- Cabo subterrâneo à vista;  

- Poste de eletricidade caído no chão; 

- Linhas elétricas caídas; 

- Ramos de árvores a crescerem para cima de linhas elétricas;  

- Armários elétricos abertos;  

- Portinholas de colunas de iluminação pública abertas. 

 

Para comunicar qualquer uma destas situações poderá utilizar os seguintes meios:  

• Número grátis 800 506 506 (24h) - EDP  
• www.edpdistribuicao.pt.  
 

Se a situação ocorrer na sua área de residência e caso opte por ligar deverá ter consigo uma fatura para que fornecendo o código de 

identificação do Local (CIL) presente na mesma a EDP possa facilmente identificar o local da avaria. 

Caso utilize o site da EDP distribuição, pode identificar no mapa o local onde detetou a anomalia/avaria.  

 

Quem devo contatar se quiser pedir o desvio de um poste?  
Se quiser pedir o desvio de um poste poderá dirigir-se a uma loja ou Agente da EDP, ligar para o 808 100 100 ou preencher o formu-

lário em www.edpdistribuicao.pt.  

Esclarecimento de dúvidas sobre questões relacionadas com a iluminação pública - EDP 
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Atividades Culturais / Festas e Bailes 

  

 
 

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 

Bibliomóvel 

 

Workshop “Broas de amêndoa e mel “ 

(por marcação)  30€ 

Lugar da Renda - 11:30h - 13:00h 

Mais informações: Célia Arraiolos (938364523): nadesportiva@hotmail.com  

Locais Datas e horários 

Monte Seco 11 e 25 (segundas-feiras) 14h00-16h30 

Vale Judeu 12 e 26 (terças - feiras) 15h30-16h30 

Soalheira 04 e 18 (segundas-feiras) 09h45-11h00 

Parragil 
(Escola) 

05 e 19 (terças - feiras) 9h45-11h15 

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

Data  Músicos  Atividade Local  

2 João Paulo Cavaco  Baile da Batata Doce Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

9  João do Carmo  Baile de São Martinho  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

9  Baile Social Sénior  Salão de Festas Municipal 

16 Rita Melo  Baile  Centro Social e Cultural Parragilense  

23  Baile Social Sénior - Baile da Castanha  Salão de Festas Municipal 

24 Ana e Edgar  Chá dançante  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

30 Luís Godinho  Baile  Centro Social e Cultural Parragilense  

Unidade Móvel de Saúde 

 12 de novembro   

08:30h - Monte Seco  

09:30h - Boa Hora 

10:00h - Parragil  

10:30h - Soalheira  

11:30h - Vale Telheiro  

13 de novembro  

8:30h  - Praça Manuel Arriaga 

(Largo Manuel da Mana) 

09:30h - Estação de Loulé 

(Junto ao Café da CP)  

10:30h - Várzea da Mão 

11:30h - Vale Judeu  
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Gastronomia 

 

Lua Dia Hora  

Quarto Crescente 04 10:23 

Lua Cheia 12 13:34 

Quarto Minguante 19 21:11 

Lua Nova 26 15:06 

Fases da Lua 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Fertilizantes e corretivos do solo que são aprovados para utilização  
na agricultura biológica (II) 

(O continuação) 

Algas e produtos de algas 

- Desde que sejam obtidos diretamente por processos físicos, incluindo a desidratação, congelação, trituração, 

extração por meio de água ou de soluções aquosas ácidas e/ou alcalinas, fermentação. 

Serradura e aparas de madeira 

- Madeira sem tratamento químico após o abate. 

Casca de árvore compostada 

- Madeira sem tratamento químico após o abate. 

Cinzas de madeira 

- Provenientes de madeira sem tratamento químico após o abate. 

 

  
 

 

Bolo de Dióspiro 

1 gema 

250 gr açúcar 

2 colheres de sopa de manteiga (derretida e 

arrefecida) 

± 4 dióspiros (bem maduros) 

1 colher de chá de canela 

Raspa de meia laranja grande 

Raspa de meio limão grande 

1/4 colher de chá de sal 

300 gr farinha 

2 colheres de chá de fermento 

1/2 chávena (chá) de nozes picadas  

1 clara  

 

Bater a gema e adicionar progressivamente todos os ingredientes 

listados até ao sal. Quando a massa estiver homogénea, misturar 

a farinha e o fermento. Por fim, introduzir as nozes. Juntar esta 

massa à clara batida em castelo bem firme e envolver com uma 

colher de pau. Levar a cozer em forno médio, em forma untada e 

polvilhada com farinha, aproximadamente 1 hora. Depois de cozi-

do polvilhei com um pouco de açúcar em pó.  

 

Licor de romã  
 

2 romãs (+/- 400gr de bagos de romã) 

300 ml. de aguardente 

150 gr. de açúcar 

1 limão  

 

Coloque dentro de um frasco com tampa 

vedante, os bagos das romãs levemente 

pisados. Cubra-os com o açúcar, junte as 

raspas de limão e deixe enxaropar durante 15 dias. 

Ao 16º dia adicione a aguardente e deixe macerar durante 3 

meses, tendo o cuidado de agitar o frasco de vez em quando 

e de o manter sempre guardado num local de pouca luz.  

Acabado o tempo de maceração deve passar o liquido por um 

pano fino as vezes que for necessário para que fique sem 

impurezas. Engarrafe e está pronto a servir. Beba com mode-

ração!  

Os pomares devem ser estercados no Crescente e podados no Minguante, devendo protege

-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.                                                             
In: Borda D’Água 2019  

h"ps://www.hortasbiologicas.pt/fer�lizantes-e-corre�vos-do-solo-na-agricultura-biologica.html  

Dia 1: O sol nasce às 07h:03 e põe-se às 17h37m.                  
Dia 30: O sol nasce às 07h34m e põe-se às 17h16m.  

Neste mês os dias diminuem 52m. 
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Amor, cheguei do médico e ele receitou-me 15 dias de férias 

nas caraíbas e 15 dias no mediterrâneoO  

- Onde me vais levar?  

- A outro médicoO  

 

____________________________________ 

 

Dois amigos conversam sobre as maravilhas do Oriente: 

- Quando completei 25 anos de casado levei a minha mulher 

ao Japão. 

- A sério? E que o que vais fazer quando chegares aos 50 

anos de casado? 

- Irei lá buscá-la.  

____________________________________ 

 

O pai perguntou à filha: 

— Filha, tu achas que a professora desconfia que eu te es-

tou a ajudar a fazer os trabalhos de casa? 

— Acho que sim, pai. Ela até já me disse que você deveria 

voltar para escola!  

 

 

Enigmas 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 M I O A D A L E M R A 

A F R M O Z P A S T E 

R I N O V E M B R O L 

M H E S I I P O J I Ó 

E G A T N T I L D F U 

L R E O H E G O N H I 

O A P S O T S U G A M 

S A T O L O B H B O L 

J E R O P I G A Z E I 

A B Ó B O A R O B Ó B 

A Z E I T O N A S D Y 

M 

R 

S 

A 

H 

N 

A 

T 

S 

A 

C 

Localize na grelha as 
palavras da lista que 
estão escritas em todos 
os sentidos. 

 
Sudoku 

Labirinto 

Provérbios 

 

Como jogar sudoku? 

O Sudoku é um passatempo, 

para ser jogado por apenas 

uma pessoa, que envolve raci-

ocínio 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 li-

nha, coluna ou grade (3x3).  

Solução do desafio 

- “Pelo São Martinho, todo o mosto é bom vinho”. 
- “De Todos os Santos ao Advento, nem muita chuva nem muito 
vento”. 
- “Em Novembro, põe tudo a secar, que pode o sol não voltar.”  
- “Se em Novembro ouvires o trovão, o ano que vem será bom.”  
- “Dia de São Martinho, lume, castanhas e vinho”. 
- “Se o Inverno não erra caminho, tê-lo-ei pelo São Martinho”.  
- “Dos Santos ao Natal, Inverno natural”.  

- castanhas 

- vinho  

- magusto  

- novembro  

- jeropiga 

- mosto 

 

 

- bolotas  

- azeitonas 

- marmelos  

- azeite 

- marmelada  

- abóbora 

 

A figura ao lado é formada 

por 5 quadrados geometrica-

mente iguais. Mude de lugar 

apenas três palitos de modo 

a obter uma figura formada 

por 4 quadrados geometrica-

mente iguais e por 16 palitos.  
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Topónimos                                      Rua Nuno Rodrigues Barreto  

“Referenciada como Travessa Alexandre Herculano em planta de 1946, foi-lhe atribuído o topónimo 

atual em 12/03/1991.  

 

Quem foi Nuno Rodrigues Barreto? 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia:  

Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.63. 

 

Natural de Faro, pertencia à mais alta nobreza do reino de Portugal durante o século XVI, tendo 

herdado de seu pai, além do reguengo de Quarteira, as funções de alcaide-mor de Faro e provedor 

e vedor da Fazenda do Algarve. O edifício, na praia de Quarteira, denominada «Estalagem da Ce-

gonha», foi, no século XVI, residência de Nuno Rodrigues Barreto, e local de nascimento de sua 

filha a formosa Francisca de Aragão, que viria a ser figura de proa nas cortes de Portugal e de Es-

panha.  

Em 1536 D. João III, receoso pela manutenção da praça africana de Safim, ordenou a Nuno Barreto 

que fizesse sair do Algarve, o mais brevemente possível, 100 besteiros e espingardeiros dos 850 

homens que tinha consigo.  

Conjuntamente com a sua mulher foi padroeiro e fundador do Convento de Santo António em Loulé, 

em 1544. 


