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Destaque 

    Limpeza dos terrenos 2020   

  

www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

É obrigatório por lei limpar 

os terrenos em redor das 

habitações até  ao dia 15 

de março de 2020. Quem 

não o fizer incorre numa 

contraordenação punida 

com uma multa de 280 

euros a 120 000 euros. 

 

Saiba mais na página 4 

 
O mês de março marca o início dos dias maiores e 

mais solarengos, da primavera e da chegada das 

andorinhas.  

 

Nesta edição damos destaque à limpeza dos terre-

nos junto às habitações e cujo prazo está quase a 

terminar (15 de março).  

 

Se gosta de passear fique a conhecer as datas previstas para os passeios  

realizados pela Junta de Freguesia no decorrer de 2020, bem como as datas 

de inscrição para os mesmos.  

A animação continuará um pouco por toda a Freguesia (fique a saber mais na 

página 5) contudo, deixamos o aviso que em função das medidas de preven-

ção relacionadas com o Coronavírus que poderão ter que vir a ser adotadas, a 

programação poderá sofrer alterações.  

Por fim, lembramos que a 29 de março entraremos no horário de verão, pelo 

que deverá adiantar uma hora ao relógio.  

 

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

 

A equipa d’O Mariola 
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Informações úteis e avisos 

Recomendações do SNS                                            
Precauções a ter com o Coronavírus COVID-19  

Mercadinho de Loulé - Primavera 

Candidaturas ao Pedido Único 2020 

Informamos que à semelhança de anos anterio-

res a Federação de Caçadores disponibilizou 

um técnico para a elaboração das candidaturas 

ao Pedido Único 2019, na sede da Junta de 

Freguesia de São Sebastião, às quartas-feiras, mediante mar-

cação prévia. As marcações poderão ser efetuadas presencial-

mente ou pelo telefone: 289410100 das 9h às 17h.  

Campos de férias de verão  

Até ao dia 31 de março estão abertas as inscrições para a edi-

ção de Verão dos programas “Férias para Todos” (alunos dos 

6 aos 10 anos) e “Férias para Todos XL” (alunos dos 11 aos 16 

anos) que vão realizar-se de 22 de junho a 21 de agosto. Po-

derá efetuar a sua inscrição e obter todas as informações nos 

seguintes links ou aceder ao site da Câmara Municipal de 

Loulé. 

 

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

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

 

 

Mudança da Hora (Hora de Verão) 

O mercadinho de Loulé, edição da primavera, regressa à zona 

histórica no dia 14 de março, das 10h às 15h e repetir-se-á 

todos os sábados até ao dia 13 de junho.  

O horário de verão 2020 começa oficialmente 

em Portugal no domingo dia 29 de março (na 
madrugada de sábado para domingo). 

Os relógios devem ser adiantados uma hora, 
ou seja à 1h:00 o relógio passará para as 

2h:00. Este é assim o dia mais curto do ano. 
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depois 

depois 

Passeios 2020  

 

Nova data a anunciar 

Sotavento Algarvio e Mariscada 

 

 

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.  

Informações úteis e avisos 

 

Proteção Civil  

 

Informamos que foi aprovado o Plano de Contingência COVID-

19 a adotar pela Junta de Freguesia de São Sebastião. Para 

além das medidas já adotadas no edifício sede da Junta e 

seguindo as diretivas da Direção Geral de Saúde no que res-

peita ao COVID-19, foi decidido como medida preventiva optar 

pelo cancelamento das atividades organizadas pela Junta de 

Freguesia, nas quais (pelo elevado número de pessoas envol-

vidas) exista um risco acrescido de contágio.  

Assim, informamos que foi cancelado o “Chá dançante” de 15 

de março bem como o “Passeio ao Sotavento Algarvio e Ma-

riscada” (este último irá ser realizado em nova data a anunci-

ar).  

 

 

AVISO  
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Destaque                                          

1926 

Prazo de limpeza dos terrenos 

Segundo o 15.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, o prazo máximo para limpeza dos terrenos é 30 de abril.  
No entanto, em 2020 a Lei do Orçamento do Estado fixou um prazo mais apertado: 15 de março de 2020. 
 

Quem tem de limpar os terrenos? 

Os primeiros responsáveis pela limpeza de terrenos são os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer 
título, detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais. 
Se os proprietários não cumprirem as suas obrigações de limpeza dentro do prazo legal (15 de março, em 2020) a câmara tem de 
intervir. 
Para o efeito, notifica o proprietário e, em caso de não obter resposta, afixa um aviso no local dos trabalhos e avança com a limpe-
za. Nesse caso, os proprietários são obrigados a permitir o acesso aos seus terrenos e têm de pagar à câmara municipal as despe-
sas da limpeza do terreno. 
 

Valor das multas a pagar pelos proprietários 

Por regra, as coimas a aplicar a quem não cumpra a lei da limpeza dos terrenos fixam-se entre os € 140 e os € 5.000, no caso de 
pessoa singular, e € 1.500 a € 60.000, no caso de pessoas coletivas.  O regime excecional previsto na Lei do Orçamento 
do Estado para 2020 aumentou as coimas para o dobro (à semelhança do que aconteceu em 2019). Isto significa que as multas 
por não limpar o terreno podem ir de € 280 aos € 10.000 (para pessoas singulares) e dos € 3000 aos € 120.000 (para pessoas 
coletivas).  
 

Regras da limpeza de terrenos 

 
Os proprietários de terreno em volta de casas, armazéns, oficinas e fábricas têm obrigação de: 
• Manter limpa uma faixa de terreno de 50 metros à volta da edificação; 
• Cortar os ramos das árvores até 4 metros acima do solo; 
• Manter um espaçamento de 4 metros entre árvores (10 metros para pinheiros e eucaliptos); 
• Cortar árvores e arbustos a menos de 5 metros da edificação e impedir que os ramos se projetem sobre o telhado. 
 

Tratando-se de aldeias, parques de campismo, parques industriais, plataformas de logística e aterros sanitários, é necessário fazer 
limpeza e corte de árvores 100 metros à volta do respetivo aglomerado populacional. 
No que respeita à vegetação, a altura máxima é a constante do quadro seguinte, variando em função da percentagem de cobertura 
do solo: 

 

 

A quem posso reportar uma situação de incumprimento? 

Deverá alertar as autoridades competentes para tal situação, designadamente os proprietários dos respetivos terrenos, a GNR (que 
levantará os auto de contraordenação) ou a câmara municipal. Pode, ainda, usar o número de telefone 808 200 520. 
 

h�ps://www.economias.pt/limpeza-terrenos/  

É obrigatório  por lei limpar os terrenos em redor das habitações até ao dia 15 de março de 2020.  
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Atividades Culturais / Festas e Bailes 

 Exposições Permanentes 

MUSEU MUNICIPAL DE LOULÉ 

Terça a sexta: 09h30-17h30 

Sábado: 09h30-16h00 

 

PÓLO MUSEOLÓGICO DOS FRUTOS SECOS  

Terça a sexta: 09h30-13h30 e 14h30-17h30 

Sábado: 09h30-16h00 

__________________________ 

 

DESCULPE, COMO ME CHAMOE 

Sala Polivalente Museu Municipal de Loulé 

04 de março - 15h00 

   

28 de março - 19:30h 

Igreja de Nossa Senhora da Boa Hora - 
Parragil   

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:  
loulecriativo@cm-loule.pt,    

Bibliomóvel 

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

Mais informações: Célia Arraiolos 

(938364523): nadesportiva@hotmail.com  

Data  Músicos  Atividade Local  

7 Rita Melo  Baile da Pinha  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu  

7 Helder Pereira 82.º Aniversário  Centro Social e Cultural Parragilense  

14 Ricardo Alves  Baile da Pinha   Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

14 Diversos XXIX Grande Gala Internacional do Acordeão  Centro Social e Cultural Parragilense  

15 Luís Godinho  Chá Dançante   Centro Social e Cultural Parragilense  

21 Fados  XXII Grande Noite do Fado Centro Social e Cultural Parragilense  

28 Ricardo Alves Baile da Pinha  Centro Social e Cultural Parragilense  

Locais Datas e horários 

Monte Seco  9 e 16 (segundas-feiras) 11h15 -12h30 

Vale Judeu  3, 17 e 31 (terças-feiras) 15h30 -16h30 

Soalheira  9 e 16 (segundas-feiras) 09h45 -11h00 

Parragil 
(Escola) 

 10 e 24 (terças-feiras) 09h45 -11h15 

Parragil  10 e 24 (terças-feiras) 11h30 -12h30 

27 de março - 19:30h 

Igreja de Nossa Senhora do Bom Su-
cesso - Vale Judeu  
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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 II) 

Calda de Arruda 

Outro benefício de ter arruda na sua horta é que vai poder fazer um bom inseticida caseiro que pode usar no 
controlo das pragas nas plantas. A calda de arruda é usada com eficácia para controlar afídios, ácaros, lagar-
tas pequenas, cochonilhas, moscas brancas e percevejos. 
Colher 3 ramos de arruda com 30 cm de comprimento. Picar os ramos e as folhas, bater no liquidificador com 
1 L de água. Coar a mistura em pano fino e armazenar em garrafa escura em lugar fresco e longe da luz so-
lar direta. 
Este líquido sozinho não vai aderir às folhas. Precisa de um emulsionante adesivo de sabão que pode ser feito facilmente em casa. 
Misture 100g de sabão neutro em barra e ralado em 2 L de água quente. Deixe dissolver completamente. Depois, acrescente 8 L de 
água fria. Pode armazenar os 10 litros de emulsionante em recipientes plásticos e use conforme a necessidade. Quando quiser apli-
car a calda de Arruda basta misturar 200ml de calda com 2 L de emulsionante de sabão e pulverizar as plantas.  

  
 

Bolo de amêndoa, azeite e chila  
 

3 ovos grandes 

120 gr de açúcar amarelo 

70 gr de azeite  
1 iogurte grego natural 
2-3 colheres (sopa) de doce de chila 

130 gr de farinha de trigo sem fermento 

60 gr de farinha de amêndoa (amêndoa 
ralada) 
1 pitada de canela  
1 colher (sobremesa) de fermento 

Amêndoa laminada q.b. 
Açúcar demerara q.b.  
 

Pré-aquecer o forno a 180ºC. Untar com manteiga uma forma 
redonda sem buraco, forrar o fundo com papel vegetal também 
untado e polvilhar com farinha. Reservar. Juntar os ovos com o 
açúcar e mexer bem. Acrescentar o azeite e o iogurte e envol-
ver até ficar homogéneo. Noutro recipiente juntar os secos – 
farinha peneirada, amêndoa ralada, canela e fermento – e jun-
tar ao preparado anterior. Misturar apenas até estar tudo bem 
envolvido, sem bater. Colocar a massa na forma e distribuir por 

cima o doce de chila de forma equilibrada, sem concentrar 
grandes quantidades no mesmo local pois ele tem tendência a 
descer. Espalhar generosamente a amêndoa laminada por toda 
a superfície e de seguida o açúcar demerara. Levar ao forno 
cerca de 35-40 minutos até a superfície estar firme e dourada.  
 

Bolo de caneca de banana e iogurte 

 

2 ovos M 

2,5 c. de sopa açúcar 
200 g polpa de banana 

1 dl iogurte com aroma a banana 

80 g farinha integral 
1 c. de chá fermento em pó 

30 g chocolate para culinária 

 
Numa taça, bata os ovos com o açúcar, adicione a polpa de 
banana, previamente desfeita com um garfo, junte o iogurte e a 
farinha peneirada com o fermento. Divida o preparado pelas 
canecas. Polvilhe a superfície com o chocolate ralado e leve ao 
micro-ondas, um de cada vez, durante 1,5 minutos na potência 
máxima. Deixe arrefecer um pouco e sirva.  

Preparar a terra para o milho e batata (de regadio), e nas regiões com menos geada seme-
ar trigo, aveia, centeio e cevada. No minguante podar ainda as árvores frutíferas e continuar 
os seus tratamentos. As laranjeiras devem ser pulverizadas com cal em pó ou em leite. 
Concluir as trasfegas do vinho e na vinha combater o oídio. Na horta preparar as estacas 
para feijões e ervilhas. Semear abóbora, alface, beterraba, couves, nabiça, ervilha, espina-
fre, feijão, melancia, melão, pepino, salsa, tomate, etc. Colher cebolas  brancas e ceboli-
nhos, rabanetes e azedas. No jardim semear amores-perfeitos, cravos, crisântemos, dálias, 
bocas-de-lobo e chagas, além das indicadas nos meses anteriores. Colher as flores das 
tulipas serôdias, campainhas brancas, narcisos e goivos. Animais: vacinar os suínos contra 
doenças rubras e os bovinos, caprinos e ovinos contra o carbúnculo.  

In: Borda D’Água 2020  

Dia 1: O sol nasce às 07h:08 e põe-se às 18h30m.                  

Dia 29: O sol nasce às 07h22m e põe-se às 19h59m.  Neste mês os dias aumentam 1h e 25m. 

h�ps://www.hortasbiologicas.pt/como-usar-a-arruda-na-horta.html  
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O professor de Matemática chamou o Joãozinho ao quadro e pôs-

lhe o seguinte problema: 

– Supõe que os teus pais devem 328 euros no talho, 182 euros na 

padaria, 429 euros na modista, 98 euros no ginásio, que conta é 

que eles fariam? 

O Joãozinho: 

– Fariam de conta que não era nada com eles eK mudaríamos de 

casa. 

______________________ 

 

Uma senhora tinha um filho muito irreverente. Como ela ia dar um 

jantar muito importante, decidiu avisá-lo para se portar bem. 

No decorrer do jantar, o menino queria pão, então esticou-se todo 

para chegar ao cesto. 

A mãe vira-se para ele e diz: 

– Pedro não te disse que isso não se faz. Não tens língua? 

– Mas mãe se o braço é pequeno imagina a línguaK 

 

Hexágono  

 

Desafio 

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 J A M S F G U I S A 

H O A I R P E C E Z 

E A R E V A M I R P 

R O Ç T F I U P O A 

A I O F L H L B L Z 

S E A S O B H A F U 

Ç R O A I E E I A L 

O H C Ç C S R P S C 

E Q U I N Ó C I O U 

F S C O Ó A S U Y C 

S A H N I R O D N A 

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 
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 

- Março 

- Primavera 

- Andorinhas  

- Flores  

- Equinócio  

- Cuco  

- Mulher 

- Pai  

Nota: Para ver corretamente 

virar ao contrário.  

- “Quando vem março ventoso, abril sai chuvoso”.  

- “Quem poda em março, vindima no regaço”.  

- “Março, marçagão, manhãs de inverno e tardes de verão”.  

- “Quando em março arrulha a perdiz, ano feliz”.  

- “Em 25 de março, se o cuco não se ouvir, ou é morto ou não  

quer vir”.   

- “Inverno de março e seca de abril, deixam o lavrador a pedir “. 

- “Lua cheia em março trovejada, trinta dias é molhada”.  

 

Mova 4 palitos para formar 3 
triângulos equiláteros.  
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 Tiragem 

 Colaboradores 

 Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu, Centro 
 Social e Cultural Parragilense; Clube Cultural e Recreativo do 
 Monte Seco; Câmara Municipal de Loulé. F
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Topónimos                                                 Rua Tenente Galhardo 

“Em sessão ordinária de 19/07/1897 deliberou a Câmara Municipal, no uso da atribuição 
que lhe confere o Art.º50, n.º5 do Código Administrativo, que às novas ruas do Bairro de 
S. Francisco, desta vila, se dê a denominação seguinte (?) Rua Tenente Galhardo à rua 
que do mesmo largo (Manuel da Mana) segue em direção ao sul, paralela à Rua de Serpa 
Pinto.  
 

Eduardo Augusto Rodrigues Galhardo  

 

Nasceu em Lisboa em 26/06/1845 e faleceu em 08/02/1908 na mesma cidade.  
Destacou-se como militar, tendo sido promovido a alferes em 1865. Como coronel coman-
dou as forças expedicionárias enviadas a Moçambique, nos começos de 1895, onde der-
rotou cerca de 10 mil guerreiros do exército vátua de Gungunhana. Foi governador de 
Macau (1897-1900) e da India (1900-1905), onde submeteu os Ranes. Foram-lhe conce-
didas as mais altas condecorações e as honras de ajudante-de-campo de D. Carlos”.  
 

 

Bibliografia:  

Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.152. 

 

 


