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Destaque 

      Chás dançantes 2020  

  

www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

Os “Chás dançantes” relançados em 2018 

pela Junta de Freguesia de São Sebastião 

revelaram-se um sucesso e por isso estão de 

regresso em 2020 e desta feita com mais uma 

parceria, o Clube Cultural e Recreativo do 

Monte Seco.  

 

 

 

Saiba mais na página 4 

 
Janeiro chegou e com ele 366 dias de novas 

oportunidades e desafios. O início de um novo 

ano é também altura ideal de fazer um balanço 

do ano que findou, oportunidade de alicerçar 

novos rumos, traçar objetivos e concretizar 

projetos.  

Para a Freguesia de São Sebastião 2020 será um ano especial, o ano em 

que se comemoram os 130 anos da sua fundação (13 de agosto de 1890).  

Em 2020 “O Mariola” continuará a trabalhar em prol dos nossos Fregue-

ses, divulgando noticias, acontecimentos, informações e animação.  

Nesta edição damos destaque à edição 2020 dos “Chás Dançantes” que 

terão início a 26 de janeiro, no Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco,  

com o duo Ana & Edgar.  

Este mês também a Bibliomóvel e a Unidade Móvel de Saúde farão a sua 

volta pela área da Freguesia.  

Em termos de animação poderemos contar com os bailes das coletivida-

des da Freguesia, os quais poderá consultar no interior desta edição.  

A todos os Fregueses desejamos que 2020 seja um ano de oportunida-

des, com muita saúde e sonhos concretizados! 

 

A equipa d ”’O Mariola” 
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Inscrições “FÉRIAS PARA TODOS / XL”  

Até ao próximo dia 31 de janeiro estão abertas as inscrições 

para a edição de Páscoa do programa “Férias para Todos” e 

"Férias para Todos XL", iniciativa da Câmara Municipal de Loulé 

que pretende promover a ocupação dos tempos livres dos alu-

nos dos 6 aos 16 anos, durante os períodos de interregno esco-

lar. As inscrições são efetuadas exclusivamente online nos se-

guintes links: 

 

Férias para Todos - http://www.cm-loule.pt/pt/menu/1596/ferias-

para-todos.aspx 

Férias para Todos XL - http://www.cm-loule.pt/N/menu/1683/
ferias-para-todos-xl.aspx 

 

 

Aniversário da Freguesia - 130 anos  

Passeios 2020  

A Junta de Freguesia de São Sebastião voltará a organizar 

em 2020 diversos passeios, entre os quais uma viagem de 4 

dias à Ilha da Madeira. Fique atento pois as inscrições para 

esta viagem terão início brevemente.  

Atendimentos In Loco  

 

 

 

 

 

O ano que agora começa será sem dúvida um ano especial de 

comemorações e de novidades para a nossa Freguesia. Será o 

ano em que a Freguesia comemora 130 anos de atividade, com 

uma imagem mais jovem e dinâmica preparada para o futuro e 

para as novas solicitações e competências.   

Brevemente terão início as diversas atividades que assinalarão 

as comemorações dos 130 anos e que iremos divulgar atempa-

damente através dos meios habituais. Fique atento! 
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Destaque                                    

1926 

Os “Chás dançantes” relançados em 2018 pela Junta de Freguesia de São Sebastião revelaram-se um sucesso e por isso estão de 

regresso em 2020 e desta feita com mais uma parceria, o Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco. Tal como nos anos anteriores 

estas matinés realizar-se-ão uma vez por mês, ao domingo entre as 15 e as 18 horas e de uma forma alternada entre a Sociedade 

Recreativa e Cultural de Vale Judeu, o Centro Social e Cultural Parragilense e o Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco.  



O Mariola  Página 5 

Edição n.º 120 

Janeiro 2020 

 

   

Atividades Culturais / Festas e Bailes 

  

 Exposições Permanentes 

 

Museu Municipal de Loulé 

Terça a sexta: 9h30 - 17h30 

Sábado: 09h30 - 16h00 

 

Pólo Museológico dos Frutos Secos  
Terça a sexta: 9h30 - 13h30 e 14h30 - 17h30 

Sábado: 09h30 - 16h00 

__________________________ 

 

Atividade:  
“Desculpe como me chamo?... 
8 de janeiro - 15h00 

Sala Polivalente do Museu Municipal (Castelo)   

 
Os eventos aqui desta-

cados são aqueles que 

se realizarão na área 

da nossa Freguesia. 

Para saber mais pode 

contactar a Câmara Municipal de 

Loulé, através dos seguintes con-

tatos:  

loulecriativo@cm-loule.pt,    

www.loulecriativo.pt 

Bibliomóvel 

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  13 e 27 (segundas-feiras) 11h15 -12h30 

Vale Judeu  7 e 21 (terças-feiras) 15h30 -16h30 

Soalheira  13 e 27 (segundas-feiras) 09h45 -11h00 

Parragil 
(Escola) 

 14 e 28 (terças-feiras) 09h45 -11h15 

Parragil  14 e 28 (terças-feiras) 11h30 -12h30 

Unidade Móvel de Saúde 

08 de janeiro 

08h30 - Soalheira 

09h30 - Parragil 

10h00 - Boa Hora 

10h30 - Monte Seco  

11h30 - Vale Telheiro 

09 de janeiro 

08h30 - Vale Judeu 

09h30 - Várzea da Mão 

10h30 - Estação de Loulé 

(Junto ao Café da CP) 

11h30 - Praça Manuel Arriaga  

(Largo Manuel da Mana) 

Data  Músicos  Atividade Local  

1 Fábio Muchacho  Baile de Ano Novo  Centro Social e Cultural Parragilense  

4 Cláudio Rosário  Baile das Janeiras  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu  

11 Helder Pereira Festa do Vinho  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

18 João Paulo Cavaco Baile  Centro Social e Cultural Parragilense  

26 Ana & Edgar  Chá Dançante  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  
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Gastronomia 

 

Lua Dia Hora  

Quarto Crescente 03 04:45 

Lua Cheia 10 19:21 

Quarto Minguante 17 12:58 

Lua Nova 24 21:42 

Fases da Lua 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

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

(N continuação) 

Sulfato de cálcio (gesso) 
- Unicamente de origem natural. 

Cal industrial proveniente da produção de açúcar 
- Subproduto da produção de açúcar a partir da beterraba sacarina. 

Cal industrial proveniente da produção de sal sob vácuo 

- Subproduto da produção de sal sob vácuo a partir de águas salgadas existentes em zonas montanhosas. 

Cloreto de sódio 

- Unicamente sal-gema. 

Pó de rocha e argilas 

Informação mais detalhada - Regulamento 834/2007 

  
 

Lasanha de Bacalhau com Espinafres 

Demolhe previamente o bacalhau. Coza-o, desfie-o e reserve. Faça 

um refogado com azeite, cebola e alho picado. Junte a cenoura 

ralada, os coentros/salsa picados, os espinafres cozidos e o baca-

lhau desfiado. Deixe refogar um pouco e desligue o fogão. Adicione 

as natas, o bechamel, sal, pimenta e noz-moscada. Leve um pouco 

ao lume e retifique o tempero. Mergulhe as placas de massa fresca 

durante 1 minuto em água a ferver. Disponha-as numa travessa e 

junte um fio de azeite para não colarem. No fundo de um pírex, 

disponha um pouco do preparado de bacalhau. Depois, coloque 

uma folha de lasanha e por cima outra camada de bacalhau. Nova-

mente uma folha de lasanha e assim sucessivamente. Termine 

com uma folha de lasanha. Cubra com o queijo e leve ao forno a 

gratinar. Retire e sirva quente.  

Bolo de Curgete, Amêndoa e Coco  
 

3 ovos 

1 chávena de açúcar 

1/2 chávena de açúcar mascavado escuro 

raspa de 1 limão 

3/4 chávena de azeite (ou óleo vegetal) 

2 chávenas de farinha 

1 colher (chá) de fermento 

1/2 colher (chá) de bicarbonato de sódio 

1 colher (chá) de canela em pó 

1 colher (chá) de gengibre em pó 

1 chávena de amêndoa sem pele moída 

1/2 chávena de coco ralado 

2 chávenas de curgete ralada com casca  

 

Pré-aquecer o forno a 180ºC. Untar e polvilhar com farinha uma 

forma de chaminé. Reservar. Numa taça bater os ovos com os 

açúcares, raspa de limão e o azeite/óleo, com a batedeira até obter 

uma mistura volumosa e mais clara. Juntar os secos (farinha, fer-

mento, bicarbonato e especiarias) e envolver bem. Adicionar a 

amêndoa, o coco e a curgete, mexendo bem. Colocar a massa na 

forma e levar ao forno até cozer (teste do palito). Desenformar 10 

minutos depois de retirar do forno. Bom Apetite! 

Lavoura das terras e preparação das culturas de Inverno, como a da batata, iniciando-se onde 

for possível, a plantação precoce. A poda no Minguante é recomendável, mas nas figueiras, la-

ranjeiras e macieiras os grandes cortes são prejudiciais. Enxertos no Crescente. No Sul, semear 

cenoura, couves, ervilha, feijão, nabiça e tomate. Em estufa ou cama quente, plantar pepino, 

meloa e pimento. Semear canteiros de cenoura, alho, cebola, alface, ervilha, alho-porro e salsa. 

Na Horta semear (abrigado da geada) alface romana, couve repolho e rabanete. Colher couves, 

espinafre, etc. Mergulhar vide, podar e meter bacelo. Em tempo calmo, frio, seco e sem nuvens, 

deve-se fazer a trasfega do vinho. No Jardim semear begónias, ervilhas-de-cheiro, gipsófilas, 

girassóis, lírios, paciências, flor de lis, sécias, zínias, goivos, miosótis, etc. Colher violetas, amo-

res-perfeitos, camélias, jacintos, tulipas, etc.  
 

In: Borda D’Água 2020  

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

Dia 1: O sol nasce às 07h:55 e põe-se às 17h25m.                  

Dia 31: O sol nasce às 07h44m e põe-se às 17h56m.  Neste mês os dias aumentam 42m. 

800g de bacalhau 

1 embalagem de lasanha fresca 

200g de espinafres cozidos 

16 fatias de queijo em barra ou 

200g de queijo mozarela ralado 

200ml de natas 

200ml de molho bechamel  

2 cenouras 

1 cebola 

4 dentes de alho 

1 molho de coentros ou salsa (a 

gosto) 

Sal, pimenta e noz moscada q.b. 
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O Joãozinho vira-se para a sua mãe e pergunta: 

Joãozinho: - Mamã, Mamã! De onde viemos? 

Mãe: - Filho, o homem é descendente de Adão e Eva! 

Joãozinho: - Mas o papá diz que somos descendentes do macaco. 

Mãe: - Oh filho, mas uma coisa é a família do teu pai outra coisa é 

a minha família!  

______________________________ 

 

Na aula de história pergunta a professora: 

- Joãozinho, menciona uma coisa importante que exista hoje e que 

não havia há 10  anos atrás. 

E responde o menino prontamente: 

- EuN 

______________________________ 

 

A mãe chega para o filho e pergunta: 

- Joãozinho, o que estás a estudar? 

- Geografia, mamã. 

- Então diz-me: onde fica a Inglaterra? 

- Na pagina 83, mãe.  

Dois pais e dois filhos foram pescar. Cada um pescou um 

peixe, sendo que ao todo foram pescados 3 peixes. Como 

isso é possível?  

 

Desafio 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 V I J A N E I R A S X 

A S A F R I U Ç Ã E O 

H I N V E R N O C J Ã 

U H E I O P N E H A Ç 

S O I R F G C L A S A 

G U R O P A H I R U N 

E L O U I S U U O L R 

U I A R A L V R L P E 

R V E N T O A E A A B 

J E R T L Ç T U S S I 

H G R A N I Z O B A H 

E 

V 

E 

N 

A 

F 

G 

E 

A 

D 

A 

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

 
Sudoku 

Labirinto 

Provérbios 

“Chuva em Janeiro e não frio, dá riqueza no estio”.  

“Da flor de Janeiro, ninguém enche o celeiro”.  

“Em Janeiro, cada Ovelha com seu Cordeiro”.  

“Janeiro fora, cresce uma hora”.  

“Janeiro geoso e Fevereiro chuvoso fazem o ano formoso”.  

“Janeiro molhado, se não cria o pão, cria o gado”.  

“Verdura de Janeiro, não vai a palheiro”.  

Como jogar sudoku? 

O Sudoku é um passatempo, para 

ser jogado por apenas uma pes-

soa, que envolve raciocínio e lógi-

ca. A ideia do jogo é muito sim-

ples: completar todas as 81 célu-

las usando números de 1 a 9, 

sem repetir os números numa 

mesma linha, coluna ou grade 

(3x3).  

Solução do desafio 

- Janeiro  

- Inverno 

- Neve 

- Gelo 

- Geada 

- Janeiras 

 

 

- Charolas 

- Frio  

- Hibernação 

- Chuva 

- Vento 

- Granizo 

Três pessoas estavam a pescar: 

filho, pai e avô. 

O pai é filho e pai ao mesmo 

tempo. Há dois filhos (filho e pai) 

e dois pais (pai e avô).  
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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 Camilo Castelo Branco       

Rua de homenagem a um dos principais escritores portugueses do século XIX, 

nascido em Lisboa, que viu o seu nome ligado à toponímia louletana por decisão 

camarária de 19/11/1924. Nesta ocasião foi decidido dar o nome de Camilo Castelo 

Branco à rua nova que atravessa a Horta denominada d’El-Rei, nesta vila e que 

até essa altura era conhecida como Rua do Tear, devido à presença de uma fábrica 

de tecelagem de juta, linho e algodão, propriedade de Manuel de Sousa Inês e que 

funcionou entre 1919 e 1974.  

 

Camilo Castelo Branco  

Natural de Lisboa, nasceu a 16/03/1825 e faleceu em S. Miguel de Ceide a 

01/06/1890.  

Destacou-se como escritor, tendo sido na novela que melhor revelou a pujança do 

seu génio criador. O seu estilo castiço, de vocabulário rico e pitoresco, casando-se 

admiravelmente com os personagens bem portugueses por si criados, fez de Cami-

lo um dos expoentes maiores da literatura portuguesa.  

Matriculou-se em Medicina (1842) na Universidade do Porto e, num momento de exaltação, entrou para o Seminário do Porto, em 1850, 

onde dois anos depois requereu as ordens menores. Levou uma vida turbulenta, acabando por se suicidar, consequência porventura, do 

tédio, da vida levada em São Miguel de Ceide, para onde foi viver com Ana Plácido, da instabilidade psíquica, das dificuldades financeiras, 

da debilidade mental do filho e da ameaça de cegueira incurável.  

Das suas obras destacam-se Memórias do Cárcere (1861), Amor de Perdição (1862), O Bem e o Mal (1863), A Queda de Um Anjo (1866), 

Novelas do Minho (1875-77), Eusébio Macário (1879), A Corja (1880) e a Brasileira de Prazins (1882).   

 

Bibliografia:  

Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.105. 

 


