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Abril, mês das flores, da Mãe Soberana, da Páscoa 
e da liberdade, assim seria… mas em 2020 as flores 
não podem ser apreciadas nem cheiradas como 
antes, a Mãe Soberana não será aclamada nas 
ruas, a Páscoa será passada em casa com os que 
estão dentro dela e não com a família que está lon-
ge.  E a liberdade, essa, foi-nos restringida por um 
inimigo invisível, diminuto em tamanho mas gigante nos “estragos” que faz e no 
medo que provoca.  
Vivemos uma situação sem precedentes onde de um momento para o outro a nos-
sa vida, tal como a conhecíamos, mudou e exigiu que mudássemos também. Este 
será um momento que ficará marcado para sempre na história, do mundo e na de 
cada um de nós.  
Também “O Mariola” mudou e teve que se adaptar a esta situação, por isso esta 
será uma edição onde não existem festas, nem passeios, nem exposições a visitar, 
mas em que a informação e o entretenimento possível continuam.  
São tempos difíceis, mas estamos juntos nisto e só com o esforço de todos nós 
será possível parar a transmissão do vírus. Vamos todos fazer a nossa parte, res-
peitando as orientações das entidades competentes, para que os nossos dias pos-
sam regressar à normalidade que tanto ansiamos.  
 

Por si e por todos fique em casa!  
 

 

 

 

A equipa d” O Mariola” 

 

FIQUE EM CASA!  
Parar a transmissão do vírus depende de TODOS.  
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Informações úteis e avisos 

 

 

 

AVISO 

Estado de Emergência  - COVID-19 

 

No âmbito das medidas decretadas pelo Estado de Emer-
gência, este Serviço de Atendimento ao Público só funci-
onará com marcações e no horário das 9h às 13h de 
segunda a sexta-feira. Pode contactar-nos pelo correio 
eletrónico: geral@saosebastiao.pt  
telefone 289 410 100 ou telemóvel 912 249 880*. 
*Contato a utilizar depois das 13h.  

Entrega de IRS 2019  

A partir de 1 de abril de 2020 e até 30 de junho os contribuin-
tes devem entregar, no Portal das Finanças, a declaração do 
Modelo 3 ou confirmar a declaração automática de rendimen-
tos. 
 

Quem fica dispensado da entrega do IRS 

Está dispensado quem apenas auferiu, isolada ou conjuntamen-
te: 
 

• Até 8.500,00 € de rendimentos de trabalho dependente ou 
pensões, sem que lhe tenha sido feita qualquer retenção na 
fonte, e até 4.104,00 € de pensões de alimentos; 

• Rendimentos tributados por taxas liberatórias (artigo 71.º do 
Código do IRS) e não quer englobá-los aos restantes rendi-
mentos para efeito da aplicação das taxas gerais de IRS. 

OU 

Apenas auferiu: 

• Subsídios ou subvenções no âmbito da Política Agrícola Co-
mum (PAC) de valor anual inferior a 1.743,04 €, desde que, 
tendo auferido outros rendimentos, estes tenham sido tributa-
dos por taxas liberatórias (artigo 71.º do Código do IRS), ou 
sendo rendimentos do trabalho dependente ou pensões, o 
respetivo montante não exceda, isolada ou conjuntamente, 
4.104,00 €; ou 

 

• Rendimentos pela realização de atos isolados de valor anual 
inferior a 1.743,04 €, desde que não tenha auferido outros 
rendimentos ou apenas tenha auferido rendimentos tributados 
por taxas liberatórias (artigo 71.º do Código do IRS) 

 

Limpeza dos terrenos até 30 de abril   

Festividades da “Mãe Soberana”  

 Festividades transmitidas on-line pelo Facebook. 

O prazo para a limpeza de terrenos 
terminou no passado dia 15 de mar-
ço, mas o contexto de crise levou o 
Governo a alargar a data para dia 30 
de abril. 

O prazo para a limpeza de terrenos 
terminou no passado dia 15 de março, mas o contexto de crise, 
na sequência da pandemia de covid-19, obrigou o Governo a 
rever a data. A decisão, tomada em Conselho de Ministros, 
permite aos proprietários cumprirem a medida, embora tudo 
esteja dependente do levantamento do atual estado de emer-
gência. 

Recorde-se que os proprietários estão obrigados a proceder à 
gestão do material combustível e à limpeza de terrenos numa 
faixa com largura não inferior a 50 metros em torno das edifica-
ções ou instalações localizadas em áreas rurais ou florestais. 
As coimas e contraordenações têm um valor entre 280 a 10 mil 
euros, para pessoas singulares, e entre três e 120 mil euros, 
para pessoas coletivas. 

Fonte: https://sol.sapo.pt/  
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Informações úteis e avisos - Linhas de atendimento  

1926 

Linha Loulé Solidário  

Linha de atendimento da GNR (Covid19) 

A pensar em si, a GNR criou uma linha de atendimento ao cida-
dão para questões relacionadas com o CoronaVírus, dando 
prioridade aos meios digitais. 
Para ver a sua questão esclarecida, basta que envie uma men-
sagem de correio eletrónico para: covid19@gnr.pt 
Relembramos ainda que pode encontrar o contacto do Posto da 
GNR mais próximo à sua área de residência em: https://
www.gnr.pt/contactos.aspx 

 

Posto da GNR de Loulé: 289 410 490  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GNR 

Linha de apoio à população algarvia (Covid19) 

INFO COVID-19 Algarve 

A “INFO COVID-19 Algarve” é uma Linha de apoio direto desti-
nada à população do Algarve. 
 

Pretende garantir um acompanhamento adequado e regular da 
situação de saúde dos residentes e turistas fora da sua região 
ou país de residência. 
Todas as informações são prestadas por profissionais de saúde, 
sendo feito o reencaminhamento para a linha SNS24 sempre 
que estes considerem necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABC-Algarve Biomedical Center  
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Aviso da Proteção Civil  

Informações úteis e avisos 

Cuidado com as burlas Limite à circulação na Páscoa  
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Gastronomia   

 

Lua Dia Hora  

Quarto Crescente 01 11:21 

Lua Cheia 08 03:35 

Quarto Minguante 14 23:56 

Lua Nova 23 03:26 

Quarto Crescente 30 21:38 

Fases da Lua 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Como usar a arruda na sua horta (Parte III) 

Cuidados a ter com a arruda  

Uma palavra de cautela no manuseamento da planta. Especialmente em dias quentes, evite o contacto direto com a 
planta. A seiva e as folhas podem causar irritações e alergias na pele. Se for manusear ou cortar alguma parte da planta, use luvas 
para se proteger e roupa apropriada. Mesmo que pretenda ter apenas arruda na sua horta e não pense em manusear a planta, evite 
as zonas habituais de passagem para diminuir os riscos de contato na pele.  
 

  
 

Folar de maçã 

 

25 g de fermento de padeiro 

0,9 dl de água morna 

505 g de farinha 

80 g de açúcar amarelo 

1 pitada de canela em pó 

1 pitada de erva-doce 

0,4 dl de leite morno 

60 g de manteiga 

40 g de mel 
1 c. (de chá) de sal fino 

2 ovos 

4 maçãs 

farinha, açúcar e canela em pó q.b.  
 

Coloque o fermento de padeiro numa taça, junte-lhe a água 
morna e mexa até se dissolver. Adicione 125 g da farinha e 
amasse bem. Deixe levedar esta massa 30 minutos. Numa tige-
la grande, junte a restante farinha (380 g), o açúcar, a canela, a 
erva-doce e o leite morno. Aqueça ligeiramente a manteiga com 
o mel e adicione-os à massa. Junte o sal, os ovos e o fermento 
já lêvedo. Amasse muito bem, sovando a massa até estar tudo 
bem ligada. Forme uma bola com a massa, coloque-a numa 
tigela polvilhada com farinha e tape-a com um pano húmido. 

Deixe levedar até dobrar de volume. Depois de lêveda, coloque 
a massa aos pedaços dentro da forma, alternando com fatias 
das maçãs passadas por uma mistura de açúcar e canela e 
finalize com fatias de maçã. Deixe levedar até o dobro do volu-
me. Coza em forno pré-aquecido, a 180º C, cerca de 50 minu-
tos. https://www.vip.pt/folar-de-maca-receita-para-pascoa-sem-sair-de-casa 

 _________________________________________________________________ 

 

Bolo queijada de laranja  
 

5 ovos  
160 g de açúcar amarelo  
60 g de manteiga  
200 g de farinha com fermento  
2 laranjas  
1 chávena (chá) de leite  
 

Começar por bater o açúcar com a manteiga. Acrescentar as 
gemas e bater. Adicionar a farinha, misturar muito bem e juntar 
o leite, o sumo das laranjas e a raspa de uma das laranjas. Ba-
ter novamente. À parte, bater as claras em castelo e envolver (à 
mão) no preparado anterior. Untar uma forma com manteiga, 
forrar com papel vegetal também untado e polvilhado com fari-
nha. Colocar a massa na forma e levar ao forno a 180º C, du-
rante 30 minutos. Polvilhar com açúcar em pó.   
h$ps://www.mafaldaagante.com/2015/05/bolo-queijada-de-laranja.html  

Em abril mondar e sachar os campos semeados no mês anterior, rega matutina. Plantar 
espargos e morangueiros. Semear grão de bico e milho, plantar batata nas terras mais 
secas e, no final do mês, nas terras mais fundas.  
Na Horta semear (no Crescente), em local definitivo, abóboras, batata, beterraba, bróco-
los, cenoura, couves, fava, feijão, melão, melancia, nabo, pimento, rabanete, salsa, etc. 
Em viveiro, semear cebola, pepino e tomate. Nos últimos dias do mês semear feijão tem-
porão. Limpar os rebentos (ladrões) nos enxertos efetuados nas árvores de fruta. Na vi-
nha, fazer os tratamentos contra o míldio, oídio e outros; adubar as castas mais envelheci-
das. No jardim semear estrelas do Egipto, girassóis e malmequeres; colher as flores dos 
lilases, margaridas, etc. Plantar begónias, dálias, gladíolos e jarros. Animais: tosquia das 
ovelhas no Minguante.   

In: Borda D’Água 2020  

Dia 1: O sol nasce às 07h:21 e põe-se às 20h00m.                  
Dia 30: O sol nasce às 06h40m e põe-se às 20h31m.  Neste mês os dias aumentam 1h e 09m. 

h$ps://www.hortasbiologicas.pt/como-usar-a-arruda-na-horta.html  
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Um casal que não conseguia ter filhos, sabendo que o 
padre da sua paróquia ia para Roma, pediu-lhe que re-
zasse pela sua conceção. 
O padre disse-lhes: 
- Não se preocupem. Logo que chegue a Roma tratarei 
de acender uma vela por vós. 
Três anos depois, o padre regressa à paróquia e vai visi-
tar o casal. 
Ele encontra a mulher com três filhos pequenos, dois dos 
quais gémeos, e já grávida novamente. 
Diz ele: 
- Mas que maravilha! Finalmente conseguiram ter filhos! 
Onde está o seu marido? Tenho que lhe dar os para-
béns! 
- Foi a Roma! 
- A Roma? 

- Sim, ver se apaga a vela! 

A - Use os 4 palitos para dividir o 
quadrado em duas partes iguais:  

 

Desafios  

Lazer 

Anedota 

Sopa de letras 

 A R F A D S E C O D 

S A O B O S A R E R 

C S E R A L O F A E 

J H T I D O E S O S 

E T A L O C O H C S 

J U D U I P V A S U 

U I A S A U O G Á R 

M O U R U I S A P Ç 

R E S S U R E I Ç Ã 

F H I O P F U O A O 

Q U A R E S M A I H 

A 

P 

O 

A 

M 

Ê 

N 

D 

O 

A 

S 

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

 
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 

- ABRIL  

- PÁSCOA  

- OVOS 

- AMÊNDOAS 

- DOCES 

 

 

 

- FOLARES 

- QUARESMA 

- JEJUM 

- CHOCOLATE 

- RESSUREIÇÃO 

 

 

- “Abril frio e molhado, enche o celeiro e farta o gado. ”.  
- “Em Abril, cada pulga dá mil”.  
- “Inverno de Março e seca de Abril, deixam o lavrador a  pedir”.  
- “No princípio ou no fim, costuma Abril a ser ruim”.  
- “Quem em Abril não varre a eira e em Maio não rega a  leira, anda 
todo o ano em canseira . 
- Uma água de Maio e três de Abril valem por mil.  
- Vinha que rebenta em Abril dá pouco vinho para o barril. 
- "Abril molhado, sete vezes trovejado"  

B - Mova 4 palitos para formar 5  
triângulos:   

A.  

 

 

B.  
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Topónimos                                   Travessa Henrique de Meneses   

 

“Esta travessa foi dedicada em sessão camarária de 12/03/1991 ao primeiro conde de 
Loulé.  
 

Henrique de Meneses 

 

Conde de Valença, senhor de Caminha, capitão e governador de Alcácer e Arzila e alferes-

mor, D. Henrique de Meneses trocou com o rei, a 12/11/1471, os seus senhorios das vilas 
de Valença, Caminha e Vila Nova da Cerveira pela vila de Loulé, passando a conde desta, 
em vez de conde de Valença, que antes fora. Por cartas passadas a 27/06/1476 foi-lhe con-
firmado o direito de legar a vila e o castelo de Loulé a um filho ou filha, na falta de varão 
sucessor.  
Era capitão de Arzila quando foi morto numa escaramuça com os mouros, por volta de 
1480”.  
 

 

Bibliografia:  
Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.233. 
 

 


