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Destaque 

      Produtores de S. Sebas�ão  

  

www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

Nesta edição damos 
destaque à produção 
agrícola de São Sebasti-
ão, da qual muito nos 
orgulhamos.  

 

 

 

Saiba mais na página 4 

 
Em ano de celebração dos 130 anos da Fregue-

sia comemoramos o décimo aniversário d’ ”O 

Mariola”. São 10 anos a fazer chegar aos muní-

cipes e fregueses a informação do que aconte-

ce na Freguesia e na cidade.  

Relativamente às comemorações dos 130 anos 

da fundação da Freguesia de São Sebastião, não perca a cerimónia de 

abertura das mesmas, que irá decorrer no dia 7 de fevereiro, pelas 18h na 

Alcaidaria do Castelo.  

Fevereiro chegou quente e sem a chuva tão necessária, mas trouxe consi-

go a animação própria da época carnavalesca e da qual poderá disfrutar 

um pouco por toda a Freguesia. (Saiba mais na página 5).  

Nesta edição destacamos os produtos hortofrutícolas produzidos em São 

Sebastião e que tanto nos orgulham. Fique ainda a conhecer as datas em 

que a Bibliomóvel e a Unidade Móvel de Saúde visitarão os diversos luga-

res da Freguesia. E para quem gosta de passear connosco, apresentamos 

o nosso calendário dos passeios de 2020, bem como as respetivas datas 

de inscrição para os mesmos.    

 

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

 

 

A equipa d’O Mariola 
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Informações úteis e avisos 

Atendimentos In Loco  

 

 

 

Migração da TDT  

A alteração da rede de emissores da TDT vai começar a nível naci-
onal a 7 de fevereiro, com o emissor de Sines, seguindo-se os 
emissores do Algarve, e o processo continuará, do sul para o norte 
do País, concluindo-se no final de junho. 
 

Mas nem todos os utilizadores de TDT serão abrangidos neste 
processo. As pessoas saberão que são abrangidas pela mudança 
se a sua televisão ficar sem imagem.  
 

Quando o écran da televisão ficar negro apenas será necessário 
fazer a sintonia da televisão ou do descodificador de TDT e conti-
nuarão a ver televisão gratuitamente, como tem acontecido até 
agora. É um processo simples. A ANACOM teve a preocupação de 
assegurar que não será necessário substituir ou reorientar a ante-
na, trocar a TV ou o descodificador, e ninguém terá de subscrever 
serviços de televisão paga. No caso dos condomínios/edifícios que 
tenham instalações com amplificadores mono-canal poderão ter 
que os substituir. 
 

Para ajudar neste processo, a ANACOM criou uma linha telefónica 
de apoio gratuita (800 102 002), que funciona todos os dias entre 
as 9h e as 22h, para o qual as pessoas poderão ligar para esclare-
cer dúvidas e obter apoio na sintonia da sua televisão. 
 

Caso não consigam fazer a sintonia dos equipamentos por si ou 
com a ajuda prestada através do número gratuito 800 102 002, a 
ANACOM agendará uma visita a casa da pessoa para proceder à 
sintonia, com técnicos seus e de forma gratuita. 
 

ATENÇÃO: a ANACOM só irá a casa de quem ligar para o 
800 102 002 e se na sequência desse contacto for feito o agenda-
mento da visita. Se a pessoa nunca ligou para este número e apa-
recer alguém a bater-lhe à porta a dizer que é da ANACOM e que 
vai fazer a sintonia dos equipamentos, há que ter cuidado e não 
abrir a porta, porque não serão técnicos da ANACOM. 
 

A ANACOM divulgará a informação relativa às mudanças na TDT 
através de uma carta e de um folheto que é entregue em casa de 
todas as pessoas e que resume a informação relevante para se 
adaptarem a este processo de mudança. 
 

 

Candidaturas ao Pedido Único 2020 

Informamos que à semelhança de anos anteriores a 
Federação de Caçadores irá disponibilizar um técni-
co para a elaboração das candidaturas ao Pedido 
Único 2019, na sede da Junta de Freguesia de São 
Sebastião, às quartas-feiras, a partir do dia 12 de 
fevereiro, mediante marcação prévia.  
As marcações poderão ser efetuadas presencialmente ou pelo 
telefone: 289410100 das 9h às 17h.  

Avisos da Proteção Civil  
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depois 

depois 

Passeios 2020  

A Junta de Freguesia de São Sebastião voltará a organizar 
em 2020 diversos passeios:   
 

29 de março - Praias do sotavento  al-

garvio com mariscada.  

Inscrições a partir de 11 de março.  

 

 
19 de abril - Sudoeste alentejano  

Inscrições a partir de 1 de abril.  

 

 

29 de maio a 1 de junho - Madeira  

Inscrições a partir de 10 de fevereiro.  

 

 

 

19 e 20 de setembro - Fátima  

Inscrições a partir de 4 de setembro.  

 

 

3 a 5 de outubro - Rio Douro  

Inscrições a partir de 4 de setembro.  

“O Mariola” foi editado pela primeira vez 
em Setembro de 1999, com a colabora-
ção das técnicas da associação In Loco 
e depois de alguns anos parado, o 
“Mariola” reaparece em fevereiro de 
2010 desta vez editado pela Junta de 
Freguesia, e com o intuito de fazer che-
gar a informação da Junta mais longe e 
mais rápido. 
Dez anos depois o balanço que fazemos não podia ser mais positivo 
e é reforçado diariamente pela procura que o mesmo tem por parte 
da população da nossa Freguesia e do Concelho em geral. 
Com “O Mariola” estão de parabéns todas as pessoas e entidades 
que têm contribuído para este projeto e para o seu sucesso.  
Da nossa parte continuaremos empenhados em manter “O Mariola” 

de “boa saúde” e a chegar cada vez mais longe.   

“O Mariola” está de parabéns  

Cerimónia de abertura das comemora-

ções dos 130 anos da Freguesia   

 

Informações úteis e avisos 
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Destaque                                         Produtores de São Sebastião  

1926 

Em S. Sebastião termos orgulho nos nossos produtores... 
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Atividades Culturais / Festas e Bailes 

  

   Os eventos aqui destaca-
dos são aqueles que se 
realizarão na área da nossa 
Freguesia. Para saber mais 
pode contactar a Câmara 

Municipal de Loulé, através dos seguin-
tes contatos:  

Bibliomóvel 

Workshops:  
“Broas de amêndoa e mel “ 
Por marcação - Lugar da Renda 

Mais informações: Célia Arraiolos 

(938364523): nadesporti-

va@hotmail.com  

Locais Datas e horários 

Monte Seco  10 (segunda-feira) 11h15 -12h30 

Vale Judeu  4 e 18 (terças-feiras) 15h30 -16h30 

Soalheira  10 (segunda-feira) 09h45 -11h00 

Parragil  11 (terça-feira) 09h45 -11h15 

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

Unidade Móvel de Saúde 

26 de fevereiro 

08h30 - Vale Telheiro 

09h30 - Soalheira 

10h00 - Parragil 

10h30 - Boa Hora  

11h30 - Monte Seco  

27 de fevereiro 

08h30 - Estação de Loulé 

(Junto ao Café da CP) 

09h30 - Várzea da Mão 

10h30 - Vale Judeu  

11h30 - Praça Manuel Arriaga  
(Largo Manuel da Mana) 

Data  Músicos  Atividade Local  

1 Paulo Coelho  Baile de S. Valentim Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu  

1 Silvino Campos  Baile das Amendoeiras em flor Centro Social e Cultural Parragilense  

8 João Paulo Cavaco Baile do Artesanato  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

16 Rita Melo  Chá Dançante  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu  

23 Roberto Bernardino Baile de Carnaval  Centro Social e Cultural Parragilense  

22 Silvino Campos Baile de Carnaval  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

22 Vânia Silva Baile de Carnaval  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu  

24  Luís Godinho  Baile de Carnaval  Centro Social e Cultural Parragilense  

25 Rita Melo Baile de Carnaval  Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

25 Grupo Improviso  Baile de Carnaval  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu  

8  Baile Social  Salão de Festas Municipal  

22  Baile Social - Baile do Chapéu Salão de Festas Municipal  

Des�nado a crianças 
a par�r dos 7 anos  
acompanhadas por 
um adulto.  

 

Inscrições gratuitas e 

obrigatórias:  

 

289 400611 / 

289400885 

 

servicos.educa�vos@cm-

loule.pt 
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Gastronomia 

 

Lua Dia Hora  

Quarto Crescente 02 01:42 

Lua Cheia 09 07:33 

Quarto Minguante 15 22:17 

Lua Nova 23 09:28 

Fases da Lua 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Como usar a arruda na sua horta (Parte I) 

A arruda (Ruta graveolens) é mais uma das plantas com múltiplos usos. Por vezes é associada com conotações negativas 
e superstições. É conhecida como Arruda-comum, Arruda-das-boticas, Arruda-dos-jardins, Erva-das-bruxas, Arruda-fétida 
entre outros nomes comuns. Tem a sua origem na região do mediterrânio. O aroma é muito intenso e tem um sabor amar-
go. De todas as propriedades desta planta, apenas vamos destacar aquelas que dizem respeito ao uso na horta, em espe-
cial as características repelentes.  
 
Bene#cios na horta: Recentemente, alguns estudos têm sido feitos sobre o potencial de vários componentes dos óleos essências da arruda na luta 
contra muitos insetos indesejáveis. Uma associação bastante comum é plantar a arruda junto das roseiras e das framboesas. Também é conhecida a 
sua eficácia em afastar os gatos e cães. Plante-as nas bordaduras da horta. Isso vai dissuadi-los de invadirem e estragarem as suas culturas. As 
formigas, os ratos e algumas espécies de lagartas são também repelidos para arruda. Mas pode ir mais longe. Se possível, plante-as perto das cultu-
ras que são mais suscetíveis de serem atacadas pelos afídios. Se tiver optado por cultivar a arruda em vasos, pode facilmente mudar os vasos de 
local conforme for necessário para proteger as culturas. 
 

  
 

Medalhões de pescada à minhota 
 
1 embalagem de medalhões de pescada 

limão, sal e pimenta q.b. 
2 dentes de alho 

80 g de bacon 

1 pimento 

1 cebola picada 

3 fatias de broa de milho 

1 dl de azeite 

orégãos 

 

Depois de descongelados, temperar os medalhões com sumo 
de limão, sal e pimenta. Deixar a marinar. Cortar o bacon em 
cubos e o pimento em pequenos quadradinhos. Misturar estes 
ingredientes com a cebola picada. Espalhar a mistura no fundo 
de uma tabuleiro de forno. Desfazer a broa e rolar nela os me-
dalhões (estilo panado). Depois de envolvidos na broa, colocá-

los no tabuleiro. Coar o líquido onde marinaram e colocá-lo no 
tabuleiro. Regar os lombinhos com o azeite. Polvilhar com oré-
gãos secos. Levar a assar em forno moderado.  

Tarte de laranja  
 

1 base de massa folhada ou quebrada 

40g de manteiga 

sumo de três laranjas 

180g de açúcar 

6 ovos 

3 laranjas com casca fina 

2 colheres de sobremesa de açúcar (usei mascavado claro) 

   
Entenda a massa e forre com ela uma forma para tarte com 
fundo amovível. Misture numa tigela, o sumo de laranja com o 
açúcar, a manteiga amolecida e os ovos batidos. Bata bem. 
Cozinhe o creme em banho- maria, mexendo sempre até es-
pessar um pouco. Deite este recheio na forma. Alise a superfí-
cie e leve ao forno pré-aquecido a 180º, durante cerca de 30 
minutos. Retire e deixe arrefecer um pouco. Lave as laranjas, 
corte-as às rodelas finas com a casca e coloque-as sobre a 
tarte. Polvilhe com o açúcar e leve ao forno mais cinco minutos.  

As terras para sementeira de Primavera devem estar lavradas. Semear abóbora, cenoura, couves, 
ervilha, pimentos, feijão, nabiça, pepino, tomate e melancia. Semear milho de sequeiro nas terras al-
tas. Transplantar as cebolas a colher em maio-junho e as couves semeadas em dezembro a colher em 
junho-julho (repolhos); colher os espinafres, couve-flor e brócolos; plantar batata (a colher em junho). 
Podar no Minguante, menos damasqueiros e morangueiros. Tratamento das macieiras, pereiras e 
pessegueiros. Iniciar a enxertia. Plantar árvores e semear pinheiro-bravo, no Crescente. Trasfegar o 
vinho se ainda o não fez. Face à geada, a rega melhora a resistência das plantas. Na Horta semear 
alho-francês, beterraba, cebola, cenoura, coentro, couve-flor, de grelo, de nabo, espargos, ervilha, 
fava, feijão, melancia, nabiça, pimento, repolho, salsa, segurelha e tomate. Colher nos abrigos cenou-
ras e couves de Bruxelas. No Jardim proteger os pés-mães de crisântemos com palha miúda para se 
obter mais estacas. Semear as flores anuais como ervilhas-de-cheiro, gipsófilas, manjericos, cíclames, 
cólios, sécias, etc. Colher amores-perfeitos, violetas, etc.  

In: Borda D’Água 2020  

Dia 1: O sol nasce às 07h:43 e põe-se às 17h57m.                  

Dia 29: O sol nasce às 07h10m e põe-se às 18h29m.  Neste mês os dias aumentam 1h e 05m. 

h/ps://www.hortasbiologicas.pt/como-usar-a-arruda-na-horta.html  
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Na escola primária da aldeia, a professora sai da sala para ir tirar 
fotocópias. A turma aproveita a destruir a sala por completo. Cadei-
ras, mesas, armários, tudo pelo ar. Quando a professora entra, gri-
ta: 
– Tudo quieto! 
Os alunos sossegam de imediato e a professora questiona-os: 
– Quem partiu a cadeira? 

– Eu, diz o Manelinho. 
– Uma semana suspenso!!! – diz a professora que ao ver mais es-
tragos pergunta: 
– Quem partiu esta mesa? 

– Fui eu professora!! – diz o Zequinha. 
– Vais ficar um mês suspenso! – diz a professora. 
– E tu Joãozinho, que fizeste tu? Também fizeste asneiras? – per-
gunta a professora. 
– Nada professora, só mandei ramos de oliveira pela janela. 
– Muito bem menino, isso é que é exemplar, os teus colegas devi-
am aprender do teu comportamentoW 

Meia hora depois batem à porta. Entra um rapaz todo roto, irreco-
nhecívelW 

Vendo isto, a professora estupefacta, pergunta: 
– Quem és tu, menino? 

– Sou o Ramos de Oliveira, sra. professora. 
 

 

 

Desafio 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 A F F G I O C O V C S 

F E V E R O I D A A O 

H V A L E N T I M R D 

J E F A D O I P S N A 

O R G S E R O U I A R 

I E B E D A S C O V O 

P I O R T O P O P A M 

F R I O B I S O I L A 

A O P L G A S E D B N 

S F H F A F E R O E R 

S A R I E O D N E M A 

Localize na grelha as pala-
vras da lista que estão es-
critas em todos os senti-
dos. 

 
Sudoku 

Labirinto 

Provérbios 

- “Em fevereiro, chuva; em agosto, uva”.  

- “Fevereiro quente, traz o diabo no ventre”. 

- “Quando não chove em Fevereiro, nem prados nem centeio”. 

- “Chuva em Dia das Candeias(2), ano de ribeiras cheias”. 

- “Dia de S. Brás (3), a cegonha verás, e se não a vires o Inverno 

vem atrás”. 

- “Em dia de S. Matias (24) começam as enxertias”.  

- ”A castanha e o besugo, em Fevereiro não têm sumo”.  

-  “Pelo S. Matias (24), noites iguais aos dias”.  

Como jogar sudoku? 

O Sudoku é um passatempo, 
para ser jogado por apenas 
uma pessoa, que envolve 
raciocínio e lógica. A ideia do 
jogo é muito simples: comple-
tar todas as 81 células usan-
do números de 1 a 9, sem 
repetir os números numa 
mesma linha, coluna ou gra-
de (3x3).  

Solução do desafio 

- Fevereiro 

- Amendoeiras 

- Frio 

- Chuva 

- Flores 

- Cupido 

- Valentim  
- Namorados 

- Carnaval  

Mova 6 fósforos nestes 
copos, de forma a 
construir uma casinha.  

Nota: Para ver corretamente 

virar ao contrário.  
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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 Agostinho Barreto 

 

“ Deve o seu nome ao primeiro marquês de Loulé, tendo o topónimo sido aprovado em reunião de Câ-

mara de 12/03/1991. Em cartografia datada de 1946 aparece esta artéria referenciada como Rua das 

Hortas.  

 

Agostinho Domingos José de Mendonça Rolim de Moura Barreto 

 

Este militar nasceu em 08 de agosto de 1780 e faleceu em 28 de fevereiro de 1824. Foi agraciado com 

o título de marquês de Loulé em 06 de julho de 1799. 

Coronel da cavalaria em 1807, Junot entregou-lhe o comando do regimento de cavalaria da Legião Por-

tuguesa. Participou nas campanhas da Áustria (1809) e da Rússia. Veio integrado no exército de Mas-

sena que invadiu Portugal em 1810, sendo por isso, condenado à revelia, por sentença de 21 de novem-

bro de 1811. Perdoado em 1818, juntou-se à corte D. João VI, onde foi estribeiro-mor e agraciado com a 

grande Cruz de Torre e Espada.  “ 

 

Bibliografia:  

Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.62. 

 

 


