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Destaque 

Campanha da vacinação antirrábica  e 

identificação eletrónica 2019  

 

  

www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

Sabia que a vacinação antirrábica dos cães com 
mais de três meses existentes em todo o território 
nacional é obrigatória?  E que todos os cães nas-
cido após 1 de julho de 2008 terão que estar iden-
tificados eletronicamente (chip)?  
A campanha de vacinação antirrábica e identifica-
ção eletrónica 2019 vai decorrer nas freguesias 
do Concelho de Loulé entre os dias 16 de setem-
bro e 11 de outubro.  

 

O mês de setembro é sinónimo de final 

de férias, de regresso à escola, de vin-

dimas, adiafa e de dias mais curtos e 

frescos trazidos pelo outono lá mais 

para o fim do mês.  

Mas lá porque o verão chegou ao fim 

não significa que a animação vá termi-

nar, teremos ainda um mês recheado 

de muitas atividades.  

Começamos pela Festas em honra de Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Vale 

Judeu, nos dias 6,7 e 8 de setembro.  

A 7 de setembro João do Carmo anima o baile no Centro Social e Cultural Parra-

gilense.  

No dia 14 de setembro, é hora de dizer “Bye Bye Summer” na Sociedade Recrea-

tiva e Cultural de Vale Judeu, a partir das 22 horas.  

A 21 de setembro haverá “Baile dos Frutos Secos” com a acordeonista Rita Melo 

no Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco.  

E para terminar o mês, dia 28, o Centro Social e Cultural Parragilense organiza 

mais um ”Baile da Adiafa” desta vez com o acordeonista João Paulo Cavaco.  

 

A equipa d’O Mariola deseja a todos um excelente mês de setembro.  
 

A Equipa d’O Mariola 
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Aviso da Proteção Civil  

Oferta dos livros de fichas para o ano letivo 

A Câmara Municipal de Loulé, no âmbito da política educa-
tiva de apoio aos alunos e às famílias, decidiu este 
ano alargar a atribuição gratuita de livros de fichas es-

colares aos alunos da Rede Pública do Ensino Secun-

dário, ou seja, aos estudantes que no ano letivo 
de 2019/2020 frequentem os 10º, 11º e 12º anos. 
Para além disso, a autarquia continuará a oferecer às famí-
lias um Dicionário, para os alunos do 2.º ano, e uma Gra-
mática de Língua Portuguesa para os alunos do 3.º ano. 
 A distribuição dos manuais terá início no mês de setem-

bro, ficando desde já os encarregados de educação 
informados desta iniciativa da Autarquia. 
 Desde o ano de 2015, a Câmara Municipal de Loulé tem 
vindo a atribuir gratuitamente os manuais e livros de fichas 
de apoio ao 1º Ciclo, estendendo a medida ao 2º ciclo e 3º 
ciclo e ensino secundário, o que tem constituído uma ajuda 
importante para as famílias do Concelho de Loulé que, 
cada vez mais, sentem o peso desta despesa escolar no 
seu orçamento familiar. 
 

http://www.cm-loule.pt/pt/destaques/16776/oferta-dos-livros-de-fichas-para-o

22 de setembro - 09h00  
CIMPOR Loulé 

Org.: CIMPOR 

Apoio: Câmara Municipal 
de Loulé 

 

Para comemorar o seu 
aniversário, a CIMPOR 
decidiu abrir as portas das 
suas instalações de Loulé 
à comunidade, numa oportunidade única de correr e caminhar na 
maior pedreira ativa do Algarve e uma das maiores do país. 
Ao longo de dois percursos, de aproximadamente 8 e 13km, será 
possível fazer uma pequena viagem ao “centro” da terra, conhecen-
do os recantos escondidos aos olhares dos milhares de pessoas 
que passam todos os dias na A22 e observam as nossas constantes 
operações.  
A participação neste evento encontra-se limitada a 600 participan-
tes, no conjunto das duas distâncias, e as inscrições gratuitas po-
dem ser feitas no site https://www.queroir.pt/cimentados-trail-cimpor-
loule. 

1º Cimentados Trail CIMPOR 

Tem início no próximo dia 16 de 
setembro mais uma temporada 
dos serviços do Bibliomóvel, com 
uma nova viatura amiga do ambi-
ente, que irá percorrer as zonas 
rurais do interior do concelho de 
Loulé, levando à população local 
alguns dos serviços disponíveis 
na Biblioteca Municipal de Loulé. 
  

Numa clara preocupação com as questões ambientais, esta carrinha 
é amiga do ambiente, equipada com um sistema solar fotovoltaico 
para produção e armazenamento de energia, a qual será utilizada 
para alimentar os equipamentos que apoiam as atividades, realça 
nota do Município. 
  

A carrinha irá prestar a partir de agora este serviço mais funcional, 
dada a sua dimensão mais reduzida, o que permitirá chegar a mais 
localidades. Para além da Tôr, Vales Silves, Benfarras, Alfontes, 
Patã, Boliqueime, Cortelha, Ameixial, Querença, Barrosas, Almancil 
e Benafim, onde a população já tinha acesso a esta viatura, o Biblio-
móvel irá percorrer mais nove novos pontos do território concelhio: 
Monte Seco, Vale Judeu, Nave do Barão, Esteval, Soalheira, Barrei-
ras Brancas, Malhão, Azinhal e Alcaria. 
  

O Bibliomóvel conta com um fundo de 1500 documentos, entre li-
vros e audiovisuais (cds e dvds), onde a população poderá fazer 
consultas ao material disponível assim como requisitá-lo.  
  

Nesta “biblioteca móvel” é possível também a leitura de periódicos. 
O acesso às novas tecnologias é outra das componentes do Biblio-
móvel que integra dois postos de Internet e acesso sem fios para os 
utentes que pretendam usar os próprios computadores portáteis no 

Bibliomóvel  
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Destaque                          Campanha de vacinação antirrábica e  

1926 

Década de 70 

Sabia que a vacinação antirrábica dos cães com mais de três meses existentes em todo o território nacional é obrigatória?  E que 

todos os cães nascido após 1 de julho de 2008 terão que estar identificados eletronicamente (chip)?  

A campanha de vacinação antirrábica e identificação eletrónica 2019 vai decorrer nas freguesias do Concelho de Loulé entre os dias 

16 de setembro e 11 de outubro.  Para além dos dias e horas assinalados para as concentrações nos lugares das freguesia é ainda 

possível proceder à vacinação antirrábica e identificação eletrónica às terças-feiras, no Canil Municipal entre as 10h00 e as 

12h00, mediante a cobrança das mesmas taxas das concentrações.  

As taxas a aplicar pelos Serviços Oficiais de vacinação antirrábica e de identificação eletrónica para o ano de 2019 são as seguintes:  
- Vacinação antirrábica (Taxa única) – € 5,00 para os cães, gatos e animais de outras espécies sensíveis à raiva que se apresentem 
para vacinação em qualquer data.  
- Boletim sanitário de cães ou gatos – € 1,00.  
- Isenção de taxa de vacinação e de cobrança de boletim – Para os cães-guia, cães-guardas de estabelecimentos do Estado, de 
Corpos Administrativos, de Instituições de Beneficência e de Utilidade Pública, dos Serviços de Caça do Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P. e aqueles das Autoridades Militares, Militarizadas e Policiais sem assistência clínica privativa.  
- Identificação eletrónica (Taxa única, incluindo ficha de registo) – € 13,00  
 

Consulte o edital que se segue para ficar a conhecer os lugares e datas:  
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Informações úteis/ Atividades Culturais / Festas e Bailes 

Exposição de fotografia : “Em parte alguma” 

Inauguração: 20 de setembro às 18h00 

Convento de Santo António 

Patente de 20 de setembro a 02 de Novembro 

  

Horário: 

Terça a sexta: 10h00-18h00 

Sábado: 09h30-16h00 

 

“Em parte alguma” no Convento 

De Jorge Branco e João Serrão. Vinte imagens - contemporâneas - 
de Portugal e Marrocos, que carregam consigo lembranças e memó-
rias de um passado e de uma história comuns. Nos conturbados tem-
pos que correm, esta exposição celebra a interculturalidade e tolerân-

 

Os eventos aqui destacados são aqueles que 
se realizarão na área da nossa Freguesia. 
Para saber mais pode contactar a Câmara 
Municipal de Loulé, através dos seguintes 
contatos:  
loulecriativo@cm-loule.pt,   www.loulecriativo.pt 

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  
28 de setembro - Galerias São Francisco  
Mais informações e inscrições: linhaselivros@gmail.com , 
961580704 

Data  Músicos  Atividade Local  

6 Isa de Brito e Mónica Ribeiro  Festas em Honra da N. Srª do Bom 
Sucesso  - FADO  

Igreja do Bom Sucesso - Vale Judeu  

7  Duo 64  

Grupo Etnográfico de Quelfes 
“Dança dos Velhos” 

Festas em Honra da N. Srª do Bom 
Sucesso  

Igreja do Bom Sucesso - Vale Judeu  

7 João do Carmo  Baile  Centro Social e Cultural Parragilense  

7  Baile Social Sénior  Salão de Festas Municipal 

8 Duo Musical “Bailasons” Festas em Honra da N. Srª do Bom 
Sucesso  

Igreja do Bom Sucesso - Vale Judeu  

14 DJ’s Bye Bye Summer  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

21 Rita Melo Baile dos Frutos Secos  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

21  Baile Social Sénior  Salão de Festas Municipal 

28 João Paulo Cavaco  Baile da Adiafa  Centro Social e Cultural Parragilense  

 
Bibliomóvel 

Locais Datas e horários 

Monte Seco 16 e 30 (segundas-feiras)  - 14h00 - 16h30 

Vale Judeu 17 (terças-feiras)  - 15h30 -16h30 

Soalheira 23 (segunda-feira) - 9h45 - 11h00 

Parragil (Escola) 24 (terça-feira) - 9:45 -11h15 

Parragil 24 (terça-feira) 11h30 -12h30  

 

23 de Setembro 

08:30h - Vale Telheiro 

9:30h - Soalheira 

10:00h - Parragil 

10:30h - Boa Hora 

11:30h - Monte Seco 

24 de Setembro 

08:30h - Estação de Loulé 

(Junto ao Café da CP)  

09:30h  - Várzea da mão   

10:30h - Vale Judeu  

11:30h - Praça Manuel Arriaga 

(Largo Manuel da Mana) 

Unidade Móvel de Saúde 
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Gastronomia 

Vindimar. Colher amêndoa. Estercar as terras a semear no Minguante. No Crescente conti-
nuar a semear centeio e cevada. Nos pomares, aquando da última apanha da fruta, dar iní-
cio à poda e limpeza das árvores. Enxertar (em fenda) cerejeiras, macieiras e pereiras e cu-
rar com calda.  
Na Horta semear, ao ar livre e local definitivo agrião, cenoura, chicória, feijão, nabo, rabane-
te, repolho, salsa; em canteiro, acelga, alface, alho-porro, cebola e tomate. Plantar com as 
primeiras chuvas, os morangueiros, regando até pegarem. Colher feijões e cebolas maiores 
para semente. No Jardim ir preparando o composto e semear amores-perfeitos, begónias, 
cravos, gipsófilas, margaridas, malmequeres, miosótis, papoilas e as de florescimento prima-
veril. Plantar bolbos de jacintos, tulipas e narcisos.   

In: Borda D’Água 2019  

Lua Dia Hora  

Quarto Crescente 06 04:10 

Lua Cheia 14 05:33 

Quarto Minguante 22 03:41 

Lua Nova 28 19:26 

Fases da Lua 

Dia 1: 
o sol nasce às 
07h:05 e põe-se às 
20h07m.         

Dia 30:  
o sol nasce às 
07h31m e põe-se 
às 19h21m.  
Neste mês os dias 
diminuem 1h 38m. 

  

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Fertilizantes e corretivos do solo que são aprovados para utilização  

na agricultura biológica (I) 

Estrume 

- Produto constituído por uma mistura de excrementos de animais e de matérias  
vegetais (camas). 
- Estrume seco e estrume de aves de capoeira desidratado. 
- Excrementos compostados de animais, incluindo o estrume de aves de capoeira e estrumes compostados. 
- Excrementos líquidos de animais - Utilização após fermentação controlada e/ou diluição adequada.  
Produtos provenientes das explorações pecuárias "sem terra" são proibidos. 

Resíduos domésticos compostados ou fermentados 

- Produto obtido a partir de resíduos domésticos separados na origem, submetidos a compostagem ou a fer-
mentação anaeróbia.  

Turfa 

- Utilização limitada à horticultura (produção hortícola, floricultura, arboricultura, viveiros).  

(https://www.hortasbiologicas.pt/fertilizantes-e-corretivos-do-solo-na-agricultura-biologica.html) 

  

 

Trança folhada de alheira e espinafres 

1 placa de massa folhada (redonda) 
1/2 cebola (pequena) 
2 dentes de alho 

azeite q.b. 
1 alheira de caça 

2 mãos cheias de folhas de espinafre 

sal e pimenta preta q.b. 
1 ovo (pequeno) 
sementes de papoila e de sésamo q.b.  

Numa frigideira, prepare um refogado com azeite, a cebola e os 
alhos picados. Junte a alheira e esmague-a até ficar desfeita. De-
pois junte as folhas de espinafre por cima e tempere com sal e pi-
menta. Envolva bem e deixe cozinhar durante alguns minutos. De-
pois retire do lume e deixe arrefecer um pouco. Estenda a massa 
folhada e no seu centro disponha a mistura de alheira e espinafres 
e corte as laterais da massa em tiras. Feche a massa, primeiro nos 
topos e depois sobrepondo as tiras que cortou nas laterais, como 
se fizesse uma trança. Pincele com o ovo batido e salpique com as 
sementes. Leve o folhado ao forno pré-aquecido nos 200ºC durante 
cerca de 20 minutos ou até ficar dourado. Pode servir como prato 
principal acompanhado de uma salada ou como entrada.  
 

h�p://recantocomtempero.blogspot.com/2015/08/na-minha-cozinha-nunca-falta-

massa.html?spref=pi 

Tarte de alfarroba  

4 ovos 

150g açúcar mascavado 

70g farinha alfarroba 

200g de figos 

100g de amêndoas 

3 c. sopa de manteiga 

3 c. sopa de gila 

1 c. chá canela 

1 c. café de fermento em pó 

2 c. sopa de farinha 

 açúcar em pó para polvilhar  

Bata os ovos com o açúcar durante 5 minutos. Adicione 
a manteiga amolecida e continue a bater. Pique os f igos 
e as amêndoas e adicione-os à mistura. Misture a fari-
nha de alfarroba. a gi la e a canela, e por f im envolva a 
farinha peneirada com o fermento. Unte uma forma de mola 
com manteiga e forre o fundo com papel vegetal. Coloque dentro a 
mistura e leve ao forno a 180º durante cerca de 15 minutos. Retire 
do forno, deixe arrefecer e polvilhe abundantemente com açúcar 
em pó.  
 

http://www.7gramasdeternura.com/2014/04/tarte-de-alfarroba-e-um-novo-post.html  
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Saem dois bêbados de uma tasca e diz um: 
- Eu moro ao cimo desta rua, diz o outro: 
- Eu também. 
Sobem a rua e diz ele outra vez: 
- Eu moro nesta casa.  
- Diz o outro, eu também. 
Estavam a começar a exaltar-se um com o outro, vem uma mu-
lher à porta e diz:  
 - Que vergonha, tal pai, tal filho! 

___________________________ 

 

Na sala de aula: 
O verbo: eu vou, tu vais, ele vai à praia, que tempo é, Joãozi-
nho? 

É verão, senhora professora, é quando todos vão à praia! 
___________________________ 

 

 

Esposa: Querido tu vais à pesca todos os fins de semana, não 
é? 

Marido: Sim amor. 
Esposa: O teu peixe telefonou e disse que está grávida. 

 

 

Desafio 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 
U V O A S C T O S A M 

V I N D I M A S A P A 

A N O T R E P A S I H 

S E T E M B R O T P M 

A T S F O V E P U I O 

S B O H C L N I D T C 

O P M I H A S P O P H 

R E R G I P A R R A I 

V D R A L O C S E Ç L 

I D E R A S Ç A O F O 

L I S O N R E D A C H 

O 

S 

S 

E 

R 

G 

E 

R 

I 

U 

G 

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

- Setembro 

- Vindimas  
- Uvas 

- Mosto 

- Prensa 

- Pipa 

- Parra 

- Escola 

- Livros 

- Regresso 

- Mochila 

- Cadernos  

 
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 

 

- “Para vindimar deixa o setembro acabar” 

- “Setembro molhado, figo estragado”.  

- “Em Setembro lavra, semeia e colhe que é mês para tudo”.  

- “Em tempo de figos não há amigos”.  

- “Lua nova trovejada, trinta dias é molhada e se for a de 

Setembro até Março irá chovendo”. 

- “Setembro, que enche o celeiro, dá triunfo ao rendeiro”.  

- “Se em Setembro a cigarra cantar, não compres trigo para 

Reposicione dois palitos   
de forma a deixar a 
equação correta .  
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Topónimos                              Rua Anastácio Guerreiro Dourado                                    

 

“Na obra História da Imprensa do Algarve, publicada em 1989, José Carlos Vilhena Mesquita refere que Anastácio Guerreiro Doura-
do foi um grande jornalista [8] que na imprensa algarvia desenvolveu uma ação verdadeiramente incomparável, mas que hoje per-

manece injustamente esquecido merecendo a sua urgente inscrição na toponímia louletana.  

O Município Louletano, de imediato, aceitou o repto e, em 1991, decidiu perpetuar o nome deste tipógrafo louletano na toponímia local, em 

reunião realizada a 12 de Março.  

 

Quem foi Anastácio Guerreiro Dourado?  

Tipógrafo, militar e jornalista, nascido em Loulé a 26/12/1877, fundou os semanários Jornal de Anúncios (entre 1907 e 0910), Primeiro de 

Maio (1913 a 1925), Folha de Anúncios (1925 a 1933) e O Louletano (1933 a 1942). Como militar distinguiu-se com honra e bravura no co-

mando de um porto fluvial nas cercanias do Lago Niassa.  

Devido ao seu perfil liberal e republicano democrata, teve vários dissabores com a Censura, durante o Estado Novo, sendo obrigado a extin-

guir o jornal Primeiro de Maio e substituí-lo por O Louletano. O amor a Loulé, a carolice e o bairrismo inatos ajudaram-no a manter este pe-

riódico por uma década, acabando por ser suspendido, devido unicamente ao seu precário estado de saúde.  

Faleceu a 19 de Novembro de 1953.  

 

Bibliografia:  

Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.134.  

 


