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Destaque 

      Recenseamento agrícola 2019  

  

www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

O Instituto Nacional de Estatística (INE) 
informa que já está no terreno a recolha de 
dados da segunda operação estatística de 
maior dimensão em Portugal. 
É um inquérito estatístico exaustivo, efetu-
ado de dez em dez anos, e obrigatório face 
à legislação da União Europeia (Reg. EU 
2018/1091) 
 

Saiba mais na página 4 

 

Desejamos a todos os munícipes e em 

especial aos fregueses de São Sebas�ão 

 

Feliz Natal  

e 

Próspero Ano Novo! 
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Avisos da Proteção Civil  

Atendimentos In Loco  

 FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO 
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depois 

depois 

Obras e intervenções da Junta  

Construção de passeio na Estrada de Vale Judeu (junto à Longa Vida)  

Antes  

Limpeza de berma na Estrada da Cimpor (VNC330)  

Construção de piso para colocação de ecoponto na Rua da Igreja (Vale Judeu)  
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Destaque                                   Recenseamento Agrícola 2019                                    

1926 

 

O Instituto Nacional de Estatística 

(INE) informa que já está no terreno a 

recolha de dados da segunda opera-

ção estatística de maior dimensão em 

Portugal. 

  

O Recenseamento Agrícola (RA 

2019) abrange todo o território nacio-

nal e visa responder a questões tão 

importantes como: Quantas explora-

ções agrícolas existem, que superfície 

e quantas parcelas possuem? Quem 

trabalha na agricultura? Como se 

distribuem as culturas e os efetivos 

pecuários? Como se produz e qual o 

nível de mecanização da agricultura? 

Onde e como se rega? Que métodos 

de produção são usados e qual a 

disseminação de culturas inovadoras? 

  

A este propósito recorde-se que no 

recenseamento anterior, realizado há 

dez anos, foram apuradas 305 mil 

explorações com uma área total que 

representava 51% da superfície geo-

gráfica do país. A população agrícola 

familiar correspondia a 793 mil pesso-

as. Nas culturas permanentes, o olival 

e a vinha representavam quase 3/4 

do total. 

  

Esta operação exigiu um longo perío-

do de preparação, com a recolha de 
dados no campo a iniciar-se a 25 
de outubro e a decorrer até maio de 
2020. Mobilizará cerca de 1 650 pes-

soas entre entrevistadores, técnicos 

superiores contratados e colaboradores permanentes do INE e terá uma infraestrutura descentralizada distribuída por 42 centros de 

análise, a nível nacional. 
Os resultados serão reportados à Comissão Europeia conforme o regulamento da União Europeia aplicável. O RA 2019 foi objeto de 
uma resolução específica do Conselho de Ministros (RCM n.º 40/2018). 

Fonte: INE/MC  
https://www.adcoesao.pt/content/recenseamento-agricola-2019 

 

O Recenseamento Agrícola na Freguesia de São Sebastião 

Informamos que a pessoa responsável pela recolha de dados na Freguesia de São Sebastião é a Engenheira Zootécnica Helena 
Alcaria (contato:962661068) e que a mesma se encontra identificada como pertencente ao INE. Mais informamos que é a 

única pessoa que o(a) poderá contactar para a recolha de dados no âmbito do Recenseamento Agrícola 2019 nesta Freguesia.  

Para a recolha de dados é necessária uma entrevista presencial (agendada com a responsável) e que terão que responder a este 

inquérito todas as pessoas que possuam parcelas de terreno (com culturas ou não) e ou animais de produção (exceto cães e gatos) 

na Freguesia de São Sebastião.  

A Junta de Freguesia de São Sebastião disponibilizou uma sala para a realização destas entrevistas (para quando não seja possível 

realizar a entrevista em casa da pessoa), no período das 9h00 às 17h00, durante os dias da semana.  
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Atividades Culturais / Festas e Bailes 

 Grupo de Janeiras de São Sebastião  

Atuações  

01 janeiro - Centro Social e Cultural Parragilense  

02 janeiro - Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu  

04 janeiro - Cineteatro Louletano (a partir das 15 h) 

11 janeiro - Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

 

 

 
Os eventos aqui desta-

cados são aqueles que 

se realizarão na área da 

nossa Freguesia. Para 

saber mais pode contac-

tar a Câmara Municipal de Loulé, 

através dos seguintes contatos:  

loulecriativo@cm-loule.pt,    

www.loulecriativo.pt 

Bibliomóvel 

Workshop “Confeção de um ta-
leigo“ 

21 de dezembro - Galerias de S. 
Francisco  
Inscrições:+351961580704 

linhaselivros@gmail.com  
 

Workshops:  
“Broas de amêndoa e mel “ 

“Base de velas com elementos 
do barrocal algarvio“ 

Por marcação - Lugar da Renda 

Mais informações: Célia Arraiolos 
(938364523): nadesporti-
va@hotmail.com  

Locais Datas e horários 

Monte Seco 09 (segunda-feira) 14h00-16h30 

Vale Judeu 10 (terça - feira) 15h30-16h30 

Soalheira 02 e 16 (segundas-feiras) 09h45-11h00 

Parragil 
(Escola) 

03 e 17 (terças - feiras) 9h45-11h15 

Parragil 03 e 17 (terças - feiras) 11h30-12h30 

Data  Músicos  Atividade Local  

7 João do Carmo  Baile/Convívio de Natal  Centro Social e Cultural Parragilense  

7 Noémia D. e António Cardoso Baile das Surpresas Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

7  Baile Social Sénior  Salão de Festas Municipal 

14  Silvino Campos  Baile do Bolo Rei Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

21  Baile Social Sénior  - Baile de Natal  Salão de Festas Municipal 

22 Humberto Silva  Chá dançante  Centro Social e Cultural Parragilense  

25  Silvino Campos  Baile de Natal  Centro Social e Cultural Parragilense  
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Gastronomia 

 

Lua Dia Hora  

Quarto Crescente 04 06:58 

Lua Cheia 12 05:12 

Quarto Minguante 19 04:57 

Lua Nova 26 05:13 

Fases da Lua 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

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

(O continuação) 

Carbonato de cálcio 

- [cré, marga, rocha cálcica moída, algas marinhas (maërl), cré-fosfatada]. 
- Unicamente de origem natural. 
Carbonato de cálcio e magnésio 

- Unicamente de origem natural. 
- Por exemplo, cré magnesiana, rocha cálcica magnesiana moída. 
Sulfato de potássio (Kieserite) 
- Unicamente de origem natural. 
Solução de cloreto de cálcio 

- Adubação foliar das macieiras, após deteção de 
uma carência de cálcio. 

  
 

Torta de bacalhau com azeitonas pretas 

 

2 postas de bacalhau (cozido e desfiado)  
1 cebola  
1 fio de azeite  
60g de farinha  
2 dl de leite  
3 ovos  
1 colher de chá de fermento em pó  
Sumo de 1/2 limão  
Pimenta  
 

Bater as claras em castelo e reservar. Fazer um refogado com a 
cebola, os alhos e o azeite. Juntar o bacalhau, introduzir a fari-
nha e o leite. Juntar as gemas, o sumo de limão, o sal e a pi-
menta e envolver. Deixar arrefecer um pouco e envolver com 
cuidado as claras em castelo. Forrar um tabuleiro com papel 
vegetal e verter o preparado. Levar ao forno pré aquecido a 
180ºC, até estar pronto. Virar o tabuleiro sobre papel vegetal ou 
sobre um pano e enrolar. Deixar arrefecer, barrar com maione-
se e colocar por cima azeitonas picadas.  

 

https://pt.petitchef.com/receitas/entrada/torta-de-bacalhau-com-azeitonas-pretas-

fid-473451  

 

Tarte de Alfarroba  
 

1 embalagem de massa quebrada  
180g de açúcar amarelo 

4 gemas 

240ml de água fria 

50g de farinha de alfarroba 

35g de cacau 

75g de amêndoa moída 

2 c. (sopa) de manteiga derretida 

1 limão (a raspa) 
1 pitada de canela 

1 c. (café) de baunilha 

1 pitada de sal 
 

Numa tigela junte o açúcar, as gemas e a água e com uma vara 
de arame bata muito bem até que a mistura fique homogénea. 
Numa outra tigela junte a farinha de alfarroba, o cacau, a amên-
doa, a manteiga, a raspa do limão, a canela, a baunilha, e o sal. 
Misture muito bem todos os ingredientes e junte ao preparado 
anterior mexendo tudo muito bem, de forma a que fique tudo bem 
envolvido. Para terminar pegue na tarteira, previamente forrada 
com a massa, e deite o recheio dentro desta. Leve ao forno, pré-

aquecido a 180ºC, por 32 minutos.  
https://atravessabv.wordpress.com/2015/01/13/tarte-de-alfarroba/  

Resguardar as plantas do gelo. Arrotear terras e matos para as sementeiras da Primavera. 

No Crescente, continuar a abrir covas e a estrumar. As sementeiras de trigo e centeio conti-

nuam se não houver geadas, bem como a da cebola, couves, beterraba, nabiça, pimentos, 

tomate e salsa. Em sítios abrigados pode-se ainda semear agrião, espinafre, alface, fava e 

ervilha. Plantar ainda macieiras e pereiras. Cortar madeiras, no Minguante. Continuar a poda 

das vinhas e mergulhia das vides. Fim da apanha da azeitona e limpeza dos lagares. No 

jardim, prossegue a plantação de roseiras, gladíolos, cíclames, lírios, a proteger das geadas. 

Semear ervilhas de cheiro, goivos, jacintos, etc.   

 

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:35 e põe-se às 17h15m.                  
Dia 31: O sol nasce às 07h55m e põe-se às 17h24m.  

Neste mês os dias diminuem 11m. 
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Um criador de galinhas vai ao bar local, senta-se ao lado de uma 

mulher e pede uma taça de champanhe. A mulher comenta: 

- Que coincidência! Eu também pedi uma taça de champanhe.  

- Hoje é um dia especial para mim - diz o fazendeiro - Estou a feste-

jar.  

- Hoje é um dia especial para mim também! - diz a mulher - Eu tam-

bém estou a festejar.  

- Que coincidência! - diz o fazendeiro.  

Quando “batem” as taças ele pergunta:  

- O que é que a senhora está a celebrar? 

- Eu e meu marido há uns tempos que andamos a tentar ter um 

filho e hoje o meu ginecologista disse-me que estou grávida.  

- Que coincidência! - diz o homem - Sou criador de galinhas e du-

rante muitos anos as minhas galinhas não eram férteis. Mas conse-

gui! Elas hoje começaram a pôr ovos férteis.  

- Isso é ótimo - diz a mulher - Como é que conseguiu que as suas 

galinhas ficassem férteis?  

- Usei um galo diferente - diz ele. 

A mulher sorri, brinda novamente e diz:  

- Que coincidência!!!  

 

 

Desafio 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 A S E L O S F T R A I 

R O A D A O S N O C J 

E N S E T U L É F Â L 

O I A Z A C I S A N K 

I S M E N I N O M T Ç 

P O I M F C A J I I O 

É I L B H E T D G C A 

S F O R O B A E A O I 

E A F O P A L R S S R 

R C Â N T E C O S H A 

P R L U Z E S É P I M 

Localize na grelha as pa-
lavras da lista que estão 
escritas em todos os sen-
tidos. 

 
Sudoku 

Labirinto 

Provérbios 

- “Assim como vires o tempo de Santa Luzia ao Natal, assim 
estará o ano, mês a mês até ao final”.  
- “O ano vai mal, se não há três cheias antes do Natal”.  
- “Dezembro molhado, Janeiro geado”.  
- “Em Dezembro ande o frio por onde andar, pelo Natal há-de 
chegar”.  
- “No Natal tem o alho bico de pardal”.  
- “Em dia de festa e Natal, atesta a barriga, não faz mal”. 
- “Três semanas antes do Natal, Inverno geral.”  

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 

- Dezembro 

- Consoada 

- Natal 

- Sinos 

- Luzes 

 

 

 

- Presépio  

- José 

- Maria 

- Menino 

- Cânticos 

 

 

Mova 2 palitos para 

formar apenas 4     

quadrados. 
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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 Dr. Barata       

 

Quem foi Francisco Augusto Correia Barata?  

 

Francisco Augusto Correia Barata nasceu em Loulé a 3 de abril de 1847, filho de Joaquim José da Silva 

Barata e de Maria Emília das Dores, ambos naturais de Loulé. O pai era um pequeno comerciante/lojista 

na então vila de Loulé.  

Estudou em Faro e fez os preparatórios na capital algarvia, matriculando-se em outubro de 1866 na Uni-

versidade de Coimbra.  

Concluiu o seu bacharelato em Coimbra, em Filosofia, em 1870, licenciou-se depois em 27 de março de 

1871. Viveu na cidade dos estudantes a polémica “Questão Coimbrã” e foi influenciado por algumas das 

ideias que estavam em confronto e afirmação. Completou o doutoramento em 14 de Julho de 1872. Pro-

fessor substituto em 1873 e substituto de nomeação definitiva em 1875. Ascendeu a professor catedrático em 30 de maio de 1877.  

Ingressou na política por volta de 1883, tendo sido nomeado deputado e posteriormente governador civil de Viana do Castelo (entre 

19/10/1882 e 04/02/1884). Foi ainda administrador da Imprensa da Universidade, vogal da Junta-Geral do Distrito de Coimbra e do 

Tribunal de Contas e diretor da secretaria da Câmara dos Deputados.  

Foi por sua iniciativa que a Universidade de Coimbra comemorou o 1.º centenário do Marquês de pombal. Em cuja sessão solene 

António Cândido e Correia Barata pronunciaram discursos que ficaram memoráveis. Colaborou, igualmente em várias publicações 

periódicas e escreveu inúmeros artigos de divulgação cientifica.  

Faleceu em Lisboa a 28 de março de 1900. 

 

Bibliografia:  

Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.58. 

h�p://arepublicano.blogspot.com/2019/08/francisco-augusto-correia-barata-parte-i.html  

 


