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Destaque 

Natal solidário: Cabaz de natal 

2019 

 

  

www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

À semelhança dos anos anteriores, a Câma-

ra Municipal de Loulé leva a cabo mais um 

“Natal Solidário”. Nesse sentido, de 14 a 31 

de outubro, estão abertas as inscrições para 

o Cabaz de Natal 2019. Poderá realizar a 

sua inscrição na Junta de Freguesia de São 

Sebastião nos dias 22 e 23 de  outubro.  

 

 

Saiba mais na página 4 

Eis-nos chegados a outubro, mês propício a am-

bientes mais calmos e tranquilos em que a paisa-

gem já deixa adivinhar a proximidade aos dias 

frios e chuvosos. 

A animação abrandou mas ainda são muitos os 

eventos que pode aproveitar.  

Começamos com o Baile do Chocolate, em Vale 

Judeu no dia 5 de outubro, animado pelo acordeonista Lionel Alexandre.  

No dia 12, o Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco organiza o Baile das Enfi-

eiras, com o acordeonista Ricardo Laginha.  

O Centro Social e Cultural Parragilense, no dia 19 terá Baile com Ricardo Alves e 

a 27 receberá o “Chá dançante” organizado pela Junta de Freguesia e animado 

pelo acordeonista David Alves.  

Este mês o destaque vai para mais uma edição do “Natal Solidário”, organização 

da Câmara Municipal de Loulé e que pretende  “proporcionar a quem mais neces-

sita uma noite de consoada condigna, através da atribuição de um cabaz de na-

tal”. (saiba mais na página 4)  

Ainda nesta edição fique a conhecer as obras e intervenções da Junta de Fregue-

sia executadas nos últimos meses.  

Aproveitamos ainda para desejar a todos um excelente mês de outubro.  

 

A Equipa d’O Mariola 
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Informações úteis  

Avisos da Proteção Civil  

Mudança da Hora para o Horário  
de Inverno 

Na madrugada de 27 de outubro 
(domingo), a hora legal muda do regime 
de Verão para o regime de Inverno. Em 
Portugal continental e na Região Autó-
noma da Madeira, às 2:00 horas da 
manhã atrasamos o relógio 60 minutos, 
passando para a 1:00 hora da manhã. 
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depois 

depois 

Obras e Intervenções da Junta de Freguesia  

PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS  

Complementação da pavimentação do Caminho do Moinho  (Vale Judeu) 

BERMAS   

Alargamento de bermas no Cerro de Cabeça de Câmara 

OUTRAS  

Construção de caldeiras e arborização do parque de 

estacionamento em Vale Judeu  

Ao abrigo do Contrato Interadministrativo estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé para o presente ano, a Junta 
de Freguesia de São Sebastião desenvolveu nos últimos meses um vasto conjunto de obras.   
Para além das obras e intervenções já anteriormente realizadas, encontram-se concluídas ou em processo de conclu-

são as seguintes:  
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Destaque            

1926 

À semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal de Loulé leva a cabo mais um “Natal Solidário”. Nesse sentido, de 14 a 31 

de outubro, estão abertas as inscrições para o Cabaz de Natal 2019. 

Esta iniciativa destina-se a famílias do Concelho de Loulé com menos recursos financeiros ou em situação social mais vulnerável, e 

pretende proporcionar a quem mais necessita uma noite de consoada condigna, com uma mesa onde não vão faltar o bacalhau, 

azeite, grão, feijão, bolo-rei e outros géneros alimentares. 

Deste modo, todos os munícipes louletanos que reúnam as condições necessárias poderão inscrever-se para receber um Cabaz de 

Natal. As inscrições decorrem na Divisão de Coesão Social e Saúde (de 14 a 31 de outubro, das 9h15 às 12h30 e das 13h30 às 

16h30) e nas Juntas de Freguesia. Os fregueses de São Sebastião poderão dirigir-se à sua Junta de Freguesia nos dias 22 ou 23 de 

outubro entre as 09:30h e as 12:30h e entre as 13:30h e as 16:30h. Mais informações através do telefone 289 400 882. 

Para fazer a inscrição deverão fazer-se acompanhar dos seguintes documentos de todos os elementos do agregado familiares:  

 

• Comprovativos de rendimentos (IRS de 2018 ou nota de liquidação; recibos de vencimento; comprovativos de pensões/

reformas; comprovativo de abonos de família e pensões de alimentos; outros subsídios pecuniários, ex: R.S.I.). 

 

• Comprovativos de despesas (recibo da renda de casa; recibo de luz, água e gás – com número de contribuinte). 

Freguesia Dias Horário Local 

São Sebas�ão 22 e 23 Out. 
9:30h - 12:30h 

13:30h - 16:30h 
Junta de Freguesia de São Sebas�ão 
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Atividades Culturais / Festas e Bailes 

  

  
Os eventos aqui 
destacados são 
aqueles que se 
realizarão na área 
da nossa Fregue-

sia. Para saber mais pode con-
tactar a Câmara Municipal de 
Loulé, através dos seguintes 
contatos:  
loulecriativo@cm-loule.pt,    
www.loulecriativo.pt 

 

Bibliomóvel 

 

Workshop 

Broas de amêndoa e mel 
(por marcação)   
Lugar da Renda  
11:30h - 13:00h 

Mais informações:  
Célia Arraiolos 

(938364523): nadesporti-
va@hotmail.com  

Locais Datas e horários 

Monte Seco 14 e 28 (segundas-feiras) 14h00-16h30 

Vale Judeu 01,15 e 29 (terças - feiras) 15h30-16h30 

Soalheira 07 e 21 (segundas-feiras) 09h45-11h00 

Parragil 
(Escola) 

08 e 22 (terças - feiras) 9h45-11h15 

Parragil 08 e 22 (terças - feiras) 11h30-12h30 

Data  Músicos  Atividade Local  

05 Lionel Alexandre Baile do Chocolate Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

12 Ricardo Laginha  Baile das Enfieiras  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

12  Baile Social Sénior  Salão de Festas Municipal 

19 Ricardo Alves Baile  Centro Social e Cultural Parragilense  

26  Baile Social Sénior  Salão de Festas Municipal 

27 David Alves  Chá dançante  Centro Social e Cultural Parragilense  

ATIVIDADES  NO  MUSEU MUNICIPAL  

“DESCULPE, COMO ME CHAMO? “ 

Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé  
02 de outubro -15h00  

 

COMEMORAÇÃO DO DIA EUROPEU DA CONSERVAÇÃO E 
RESTAURO “VENHA DESCOBRIR COMO SE PODEM CONSER-
VAR OS SEUS OBJETOS DE VALOR”  
Atividade de aconselhamento para a conservação do patri-
mónio  
Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé  
14 de Outubro -10h00 às 16h15  
Inscrições gratuitas e obrigatórias: museu@cmloule.pt / 
289400885  
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Gastronomia 

 

Lua Dia Hora  

Quarto Crescente 05 17:47 

Lua Cheia 13 22:08 

Quarto Minguante 21 13:39 

Lua Nova 28 03:38 

Fases da Lua 

Dia 1: 
o sol nasce às 
07h:32 e põe-se às 
19h20m.         

Dia 31:  
o sol nasce às 
07h02m e põe-se 
às 17h38m.  
Neste mês os dias 
diminuem 1h e 
12m. 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

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

(N continuação) 

Resíduos de culturas de cogumelos 

Excrementos de minhocas e de insetos 

Guano 

Produto da compostagem ou fermentação de misturas de matérias vegetais 

- Produto obtido a partir de misturas de matérias vegetais submetidas a compostagem ou a fermentação anae-
róbia. 
Produtos ou subprodutos de origem animal 
- Farinha de sangue; Farinha de cascos; Farinha de chifres; Farinha de ossos ou farinha de ossos desgelatini-
zados; Farinha de peixe; Farinha de carne; Farinha de penas; Lã; Pele; Pelo; Produtos lácteos. 
Produtos e subprodutos de origem vegetal para fertilizantes 

- Exemplos: farinha de bagaço de oleaginosas, casca de cacau, radículas de malte.  

  
 

Coelho assado no forno com batata doce  
 

5 dentes de alho 

2 colheres de (sopa) rasas de sal  
3 colheres de (sopa) de banha de porco 

Azeite q.b. 
1 colher de (sopa) de pimentão doce  
2 Kgs de coelho partido em pedaços  
3 folhas de louro  
1/2 chouriço  
2 batatas doces grandes  
 

Esmagar os dentes de alho com o sal. Juntar a banha de porco, 2 
colheres de sopa de azeite, o pimentão doce e misturar tudo até ter 
uma pasta. Massajar o coelho com esta mistura, acrescentar o lou-
ro, colocar tudo num saco  de plástico e levar ao frigorífico a tomar 
sabor idealmente, de um dia para o outro. Quando for altura, pré-

aquecer o forno nos 150º e pôr a carne num tabuleiro. Juntar mais 
um pouco de azeite ao saco, esfregar bem e deitar sobre o coelho. 
Distribuir 1/2 chouriço de carne, em rodelas, cobrir o tabuleiro com 
papel de alumínio e levar ao forno por 1 hora e 1/2. Passado esse 
tempo, virar o coelho e aumentar a temperatura do forno para os 
180º. Juntar à carne 2 batatas doces, descascadas e cortadas em 
pedaços. Regar tudo com mais 1 fiozinho de azeite e com o molho 
do fundo do tabuleiro. Levar novamente a assar por 30 a 45 minu-
tos, regando de vez em quando.  

Bolo de mel com frutos secos  
 

2 chávenas de açúcar 
6 ovos 

150 gr de manteiga  
3 Chávenas de farinha 

1 Chávena de mel 
1 Chávena de leite  
1 Colher de (chá) de fermento em pó 

1 Colher de (chá) de canela moída 

1 Colher de (chá) de erva-doce  
1 Cálice de vinho do porto 

200 gr de miolo de noz picado ou outros frutos secos  
 

Bata as gemas com o açúcar até formar um creme esbranquiçado e 
fofo. Sem parar de bater, junte a manteiga derretida, o mel, canela, 
erva-doce, leite e o vinho do porto. Adicione a farinha peneirada 
com o fermento, bata bem. Junte as claras batidas em castelo firme 
e envolva tudo bem. Por fim junte o miolo de noz, envolva no prepa-
rado. Deite a massa numa forma untada com margarina e polvilha-
da com farinha. Leve ao forno pré-aquecido a 180º C. durante cer-
ca de 40 minutos. Depois do bolo frio, desenforme e polvilhe com 
açúcar em pó. 
 http://www.sobremesasdeportugal.pt/bolo-de-mel-com-frutos-secos/  

Iniciar a colheita da azeitona e combater a gafa. Semear cereais praganosos. Em viveiro, 
semear as amendoeiras e os pessegueiros. Nos lugares mais secos e abrigados, plantar as 
oliveiras. No Minguante estercar as covas para as árvores e transplantar na Primavera. 
Plantar árvores de fruto e podar (corte diagonal) as árvores resistentes ao frio. Na Horta 
resguardar do gelo e preparar canteiros para a sementeira de alface e cebola. Semear em 
local definitivo agrião, cenoura e rabanete. Colher feijões. No fim do mês, plantar moran-
gueiros, alhos e cebolinhas. Colocar em local definitivo as couves de Primavera e a alface 
de Inverno; Colher a castanha, noz, avelã, abóbora e melão  de Inverno. Jardim:  estrumar , 
semear flores (como no mês anterior) e plantar roseiras, crisântemos, lírios, narcisos, tuli-
pas , cíclames, açucenas, jacintos, junquilhos, anémonas. Colher as flores de Outono: dá-
lias, rosas, etc.                                                                                         
 

In: Borda D’Água 2019  

h'ps://www.hortasbiologicas.pt/fer�lizantes-e-corre�vos-do-solo-na-agricultura-biologica.html  
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- Amor, temos de falarN só sabes falar de carros e já não és 

romântico comigo! 

- Que queres que te diga? 

- Diz-me algo com amor.  

- Amortecedor.  

____________________ 

 

Uma vez, num belo dia, a professora chega às aulas de salto 
alto toda janota e de repente cai!! 
A professora furiosa perguntou ao Tiaguinho: – O que é que 
viste? 

Ele responde: Eu vi os pés professoraN 

A professora - uma semana de suspensão!! E tu Pedrinho? 

Eu vi os joelhos professoraN – responde o Pedrinho 

“Um mês de suspensão”!!!! – responde a professora. 
E tu Joãozinho? 

Ele levanta-se e diz: 
Até daqui a dois anos, pessoal!!!! 

                    

 

Enigmas 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 H S A R O B Ó B A L O 

A Ã R F U G A S U D I 

L M O U T O N O Y I L 

L O L V U J O Ó J Ó R 

O R I J B N Z H G S O 

W D U O R B E O U P M 

I A G R O C S P I I O 

N L R A S O L E M R A 

G A M B O A S R E O W 

L Ç E E R G O H P S R 

N E E W O L L A H W E 

P 

H 

A 

D 

A 

L 

E 

M 

R 

A 

M 

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 

- “Em outubro pega tudo”.  

- “Outubro lavrar, novembro semear, dezembro nascer”.  

- “Outubro recolhe tudo”. 

- “Em outubro sê prudente: guarda pão, guarda semente”.  

- “Logo que outubro venha, procura a lenha”.  

- “Outubro quente traz o diabo no ventre”.  

- “Outubro suão, negaças de Verão”. 

- “Outubro meio chuvoso torna o lavrador venturoso”.  

- Outubro 

- Abóboras 

- Romãs 

- Halloween  

- Marmelada 

- Outono 

- Marmelos  

- Gamboas 

- Nozes 

- Dióspiros 

1. Tenho uma caixa 
de madeira que pesa 
20 kg, do que posso 
enchê-la para que ela 
fique mais leve?  

  

1. De buracos.  

2. 11 quadrados 

2. Quantos qua-
drados podem 
ser encontrados 
na figura?  
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 Social e Cultural Parragilense; Clube Cultural e Recreativo do 
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Topónimos                                    Rua Mouzinho de Albuquerque 

Assim designada desde 19/07/1897, esta artéria homenageia o militar português responsável pela captura 
de Gungunhana, imperador dos Vátuas em Moçambique.  

Quem foi Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque?  

Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque nasceu a 12 de Novembro de 1855, na Quinta da Várzea, 

concelho da Batalha, Leiria. 

A 23 de Novembro de 1871, muito novo, com somente 16 anos de idade, assentou voluntariamente praça 

no Regimento de Cavalaria Nº 4, ingressando de seguida no Colégio Militar da Luz, completando o curso 

na Escola do Exército em 1878, com o posto de Alferes. Era o inicio da fabulosa e destemida carreira mili-

tar de Mouzinho de Albuquerque. 

Em 1871 matriculou-se nas Faculdades de Matemática e Filosofia da Universidade de Coimbra, cidade 

onde contraiu matrimónio com sua prima, D. Maria José Mascarenhas de Mendonça Gaivão. 

Mouzinho de Albuquerque distinguiu-se como figura militar nas campanhas de África, designadamente, a que conduziria ao aprisio-

namento, em Chaimite, a 28 de Dezembro de 1895, do chefe das insurreições, o vátua Gungunhana, garantindo praticamente o do-

mínio colonial português no sul de moçambique. 

Preceptor e aio do príncipe herdeiro D. Luís Filipe e incapaz de se sobrepor à mesquinhez da atmosfera da corte, suicidou-se em 

08/01/1902.  

 

Bibliografia:  

Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.34.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Augusto_Mouzinho_de_Albuquerque  


