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 Maio é o mês das mães, de Maria, do trabalhador, 
da espiga e do Município de Loulé e pela primeira 
vez na nossa história, maio, será  recordado como o 
mês em que aos poucos pudemos começar a “viver” 
de novo e a voltar à “normalidade” possível em tem-
pos de pandemia.  
Este mês de maio será sinónimo de desconfinamen-
to e do regresso lento e gradual de algumas ativida-
des e serviços.  
Nesta edição continuamos a não ter festas, nem bailes, nem passeios, porque a 
situação assim o impõe, mas já vamos tendo algumas atividades de volta e espere-
mos que num futuro breve seja possível voltar a ter um  “O Mariola” cheio de “vida”. 
Informamos que os serviços administrativos da Junta de Freguesia de São Sebasti-
ão voltarão a funcionar no seu horário habitual a partir do dia 18 de maio, com al-
gumas regras, de acordo com as orientações da DGS em vigor (saiba mais na pá-
gina 5). 
Maio será o mês que colocará à prova a nossa capacidade de “conviver” com este 
vírus até que haja uma cura. Para que este “regresso” funcione da melhor forma 
possível e para que consigamos juntos controlar esta pandemia, vamos todos fazer 
a nossa parte, respeitando as orientações das entidades competentes, sendo res-
ponsáveis, protegendo-nos a nós e aos outros, porque o regresso à “normalidade” 
depende de todos nós!  
 

 

 

 

A equipa d” O Mariola” 

 

PROTEGA-SE A SI E AOS OUTROS! 

Travar o vírus depende de todos nós! 
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Linha Loulé Solidário  

A Linha de Apoio Loulé Solidário, lançada no âmbito do comba-
te ao surto de Covid-19, está operacional desde o dia 24 de 
março funcionando todos os dias, entre as 09h00 e as 20h00.  
O serviço da Linha de Apoio Loulé Solidário é inteiramente gra-
tuito e pode ser acionado através do número de telefone 800 
289 600 ou via correio eletrónico  loulesolidario@cm-loule.pt.  

Aviso da Proteção Civil 
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Serviços Administrativos da Junta de Freguesia  

 

 

 

INFORMAÇÃO   

Medidas Preven�vas - COVID-19 

Informamos que os serviços de atendimento ao público da Junta 
de Freguesia de São Sebastião retomam o seu funcionamento 
no horário normal, das 9h00 às 17h00, de segunda a sexta-

feira, no dia 18 de maio.  

O atendimento estará condicionado a uma pessoa de cada vez 
no interior da Junta, com obrigação do uso de máscara, desinfe-
ção das mãos no dispensador disponível, bem como com obri-
gação da manutenção das distâncias de segurança.   

Agradecemos a colaboração de todos e apelamos a que estas 
regras sejam cumpridas para que possamos regressar em segu-
rança.  

 

Limpeza de terrenos até 31 de maio 

Os proprietários têm até ao dia 31 de 
maio para fazer a limpeza dos seus 
terrenos, no âmbito das medidas de 
prevenção de incêndios rurais previs-
tas legalmente, de acordo com a pror-
rogação do prazo, de 30 de abril para 
31 de maio, que foi determinada através do Decreto-Lei n.º 
20/2020, que altera as medidas excecionais e temporárias relati-
vas à pandemia da doença Covid-19. 
O Decreto-Lei determina ainda que, até 30 de junho, os municí-
pios garantem a realização de todos os trabalhos de gestão de 
combustível nos termos previstos na lei, devendo substituir-se 
aos proprietários e outros produtores florestais em incumprimen-
to. Fonte: h�ps://regiao-sul.pt/2020/05/02/sociedade/governo-prorroga-prazo-para-

limpeza-de-terrenos/495259  

No âmbito das medidas excecionais para fazer 
face ao surto COVID-19, o Ministério da Agri-
cultura comunicou a prorrogação do referido 
prazo até 15 de junho de 2020.  
As candidaturas ao PU estão disponíveis online no Portal do 
IFAP, não sendo obrigatória a deslocação a uma Sala de Aten-
dimento para esse efeito.  
Contudo, caso ainda não tenho feito a sua candidatura e neces-
site de apoio técnico, informamos que poderá fazê-la nas insta-
lações da Junta de Freguesia de São Sebastião, uma vez que a 
Federação de Caçadores do Algarve retomará, a partir do dia 20 
de maio, o seu apoio na elaboração das candidaturas.  
Assim deverá fazer a sua marcação prévia pelo telefone 289 
410 100 das 9h às 17h.  
Informamos que devido à pandemia COVID-19 deverão ser 
cumpridas diversas regras, nomeadamente a marcação prévia, 
o uso obrigatório de máscara, higiene de mãos, etiqueta respira-
tória e respeito pelas medidas de distanciamento.  
 

Regresso da Bibliomóvel  

Locais Datas e horários 

Soalheira  18 (segunda-feira) 09h45 -11h00 

Monte Seco   18 (segunda-feira) 11h15 -12h30 

Parragil (Escola)  19 (terça-feira) 09h45 -11h15 

Parragil  19 (terça-feira) 11h30 -12h30 

Vale Judeu 26 (terça-feira) 15h30 -16h30 

A Biblioteca Itinerante, está de regresso embora ainda de uma 
forma condicionada e com algumas regras. Não será permitida 
a entrada de pessoas na viatura, nem a utilização do computa-
dor por parte do público. O serviço de impressão não estará 
ativo.  
 

Informamos ainda que também o edifício da Biblioteca Municipal 
voltará a funcionar em regime presencial, a partir do dia 19 de 
maio, de forma condicionada e de acordo com as regras da 
DGS. Sendo o horário de terça a sexta-feira, das 10h00 às 
13h00 e das 14h00 às 18h00, e ao sábado das 10h00 às 16h00. 
Encerra ao domingo e à segunda-feira. Será permitida a utiliza-
ção de 1 computador por setor, por um curto espaço de tempo. 
Estará disponível também o serviço de impressão e de fotocó-
pias.  
Fonte: Câmara Municipal de Loulé  

Candidaturas ao Pedido Único 2020 

Queimas  
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Lua Dia Hora  

Lua Cheia 07 11:45 

Quarto Minguante 14 15:03 

Lua Nova 22 18:39 

Quarto Crescente 30 04:30 

Fases da Lua 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  
Plantas indicadoras (parte I) 

 

Como o próprio nome indica, as plantas indicadoras indicam 
alguma coisa. Precisamos aprender a “ler” a mensagem que 
nos querem transmitir ou as pistas que nos dão. As “ervas dani-
nhas” ou “plantas espontâneas”, na sua maior parte, tem ape-
nas contra si o facto de crescerem onde não as queremos. Se 
simplesmente as encararmos como daninhas e nos preocupar-
mos apenas em erradica-las, vamos perder uma valiosa fonte de informações que nos po-
dem auxiliar a cuidar do solo da nossa horta e a evitar cometer erros desnecessários.  
Se, por outro lado as virmos como indicadoras, poderemos utilizar não só as informações 
que nos trazem, como também manejar a sua presença. Desta forma permitiremos que elas 
cumpram sua função. É fundamental percebermos que as plantas nascem espontaneamente 
apenas onde encontram um ambiente propício ao seu desenvolvimento: os minerais no solo, 
a sombra ou o sol, ou o exato nível de humidade.  Por isso, o conhecimento das chamadas 
ervas daninhas pode fornecer-nos indicações precisas sobre como cultivar certo tipo de solo, 
sobre a sua fertilidade, sobre o pH, os minerais, a drenagem, deficiências etc. (Continua na próxi-
ma edição…) 

Fonte: https://www.hortasbiologicas.pt/plantas-indicadoras.html  

  
 

Filetes de pescada à lagareiro  
 

700 g de filetes de pescada 

200 ml de azeite 

6 dentes de alho 

1 kg de batatas 

Coentros (a gosto) 
Sumo de um limão 

Um fio de azeite 

Sal (a gosto) 
 

Tempere o peixe com sal e sumo de limão, reserve. Lave as bata-
tas e dê um pequeno golpe em cada uma delas. Coza-as cerca 
de 20 minutos num tacho com água temperada com sal. Pré-

aqueça o forno a 180ºC. Quando as batatas estiverem cozidas, 
escorra-as e coloque-as numa assadeira regadas com um fio de 
azeite. Noutra assadeira, coloque os filetes com a marinada e 
regue com um fio de azeite. Leve as duas assadeiras ao forno 
cerca de 45 minutos. Entretanto, ferva em lume médio-baixo o 
azeite (200 ml), os alhos com casca esmagados e os coentros 
picados. Quando começar a ferver, desligue o lume. Retire o pei-
xe e as batatas do forno, regue com o molho de azeite e sirva.  
Fonte: https://www.foodfromportugal.com/pt-pt/receitas/filetes-pescada-lagareiro/  

Bolo da massa de pão  
 

500 g de massa de pão fresca 

250 g de açúcar amarelo 

4 ovos 

2 c. sopa de azeite 

1 c. sopa de mel 
1 c. chá de canela 

1 c. chá de bicarbonato de sódio 

1 cálice de aguardente de medronho 

 

Ligue o forno a 200°C. Unte uma forma com margarina e polvilhe 
com farinha. Reserve. Coloque a massa de pão fresca num algui-
dar de barro, junte o açúcar e bata muito bem com a mão até 
desfazer a massa e incorporar bem os dois ingredientes. Batendo 
sempre junte os ovos, o azeite, o mel, a canela, o bicarbonato e o 
cálice de aguardente. Bata muito bem. Verta a massa para a for-
ma e leve ao forno pré aquecido a 200°C durante aproximada-
mente 1 hora. Deve ficar ligeiramente mal cozido.  
Fonte:https://www.receitas-sem-fronteiras.com/receita-57182-bolo-de-massa-do-

pao.htm  

Lavre à volta das matas e limpe o melhor possível para evitar incêndios. Tratar e regar os 
batatais. Semear girassol e soja. Enxertar damasqueiros, amendoeiras, cidreiras e laran-
jeiras. Na Horta (no Crescente), em local definitivo, semear e plantar abóboras, agrião, 
alface, beterraba, brócolos, cenoura, couves, espinafre, feijão, melancia, melão, nabo, 
pepino, pimentos, rabanete, repolho, etc. Colher alcachofras, espargos, ervilha, fava, ce-
bola verde; plantar tomate e tratar o já plantado com caldas cúpricas; os batatais devem 
ser regados e tratados com as caldas. No jardim semear cravos, manjericos, trepadeiras 
e plantas anuais. Colher flores para semente. Animais: no Crescente deve-se castrar o 
gado, tosquiar as ovelhas; procria de cabras e coelhos.  

In: Borda D’Água 2020  

Dia 1: O sol nasce às 06h:39 e 
põe-se às 20h29m.                  
Dia 31: O sol nasce às 06h14m e 
põe-se às 20h55m.  
 

Neste mês os dias aumentam 55 
minutos. 
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A mãe está preocupada com o filho que ainda não se 
tinha levantado para ir para a escola:  
- Levanta-te e toma o pequeno-almoço! 
- Não! - respondeu o filho.— Eu não quero ir para a es-
cola! Os meninos são maus para mim, os professores 
não gostam  de mim e os almoços são uma porcaria! 
Porque é que sou obrigado a ir? 

- Porque tens 48 anos e és o Presidente do Conselho 
Diretivo!  

__________________________ 

 

Na escola, a professora explica:  
- Se eu digo “fui bonita” é passado.  
- Se digo “sou bonita” o que é Joãozinho? 

- É mentira…  
__________________________ 

 

- Menino Manuel quais são os meses mais curtos do 
ano?  
- Os meses das férias, senhor professor. 

 

Desafio 

Lazer 

Anedota 

Sopa de letras 

 D T A M O I H N D O 

R U M A L M E Q U E 

E O A I T Ã A R Y Q 

D S R O U E L T O U 

A I I G A R I E D I 

F Ó A R L R U S J H 

U C R Ã E P A P O I 

I A N E C O A I U A 

Ó R H M R F O G I R 

I A O Ã I H I A O A 

S C P U M O D A I R 

A 

R 

I 

E 

V 

I 

L 

O 

T 

H 

E 

R 

G 

T 

R 

I 

G 

A 

H 

L 

O 

F 

Localize na grelha as pala-
vras da lista que estão escri-
tas em todos os sentidos. 

 
Sudoku 

Labirinto 

Provérbios 

- “Maio claro e ventoso, faz o ano rendoso”. 
- “Maio claro e ventoso, faz o ano rendoso”.  
- “Maio me molha, Maio me enxuga”.  
- ”Maio frio, Junho quente, bom pão, vinho valente”.  
- “Maio hortelão, muita parra e pouco pão”.  
- “Trovoada de Maio depressa passa”.  
- “Quando Maio chegar, é preciso enxofrar”. 
- “Quem quer mal à sua vizinha, dá-lhe em Maio uma sardinha e em 

Agosto a vindima”. 
- “ Em Maio, canta o gaio”.  

Como jogar sudoku? 

O Sudoku é um passatem-
po, para ser jogado por 
apenas uma pessoa, que 
envolve raciocínio e lógica. 
A ideia do jogo é muito 
simples: completar todas 
as 81 células usando nú-
meros de 1 a 9, sem repetir 
os números numa mesma 
linha, coluna ou grade 

Solução do desafio 

•  Maio 

• Mãe 

• Maria 

• Espiga 

• Feriado  

• Papoila  

• Malmequer 

• Videira 

• Oliveira 

• Trigo 

• Alecrim  

• Caracóis  

 

Reposicione 2 fósforos de forma a que a 
figura fique com 3 triângulos.  
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Topónimos                                                         Rua João de Deus  

O poeta e pedagogo João de Deus foi perpetuado na toponímia louletana a 19 de julho de 1897.  
 

João de Deus (João de Deus de Nogueira Ramos)  
 

Nasceu em São Bartolomeu de Messines a 8 de março de 1830, filho de Isabel Gertrudes Martins e de Pedro 
José dos Ramos, modestos proprietários dali naturais e residentes.   
João de Deus era o quarto de catorze irmãos, não lhe permitindo a situação socioeconómica da 
família aspirar a uma carreira universitária. Estudou latim na sua terra natal e ingressou no Seminá-
rio de Coimbra, então o único caminho para prosseguir estudos aberto aos menos abonados. Em 
1850, aos 19 anos de idade, não tendo vocação para a vida eclesiástica, ingressou na Universidade 
de Coimbra como estudante de Direito. 
Preferindo as belas artes à ciência do direito, envolvido na vida boémia coimbrã, teve na universida-
de um percurso académico conturbado, com diversas interrupções e reprovações por faltas. Apenas 
se formou dez anos depois de ter ingressado, em 13 de Julho de 1859 e granjeou enorme estima 
entre os companheiros devido à sua vida de boémio, poeta, desenhador e violista.  
Após concluir o curso tornou-se jornalista, dirigindo em Beja, o Bejense (1852-1864) e colaborando 
em vários jornais regionais. Chegou a exercer advocacia na sua terra natal, tendo sido eleito depu-
tado em 1869, fixando-se assim em Lisboa. 
Com a publicação da Cartilha Maternal (1876) propôs a renovação do ensino das primeiras letras, 
promovendo uma campanha contra o analfabetismo. A expansão do método da Cartilha Maternal foi 
seguida de um autêntico fenómeno de culto pela figura do poeta, tornando-o numa das figuras mais 
populares do último quartel do século XIX português. Nesse contexto foi organizada em 1895 uma 
grande homenagem nacional ao poeta, alegadamente iniciativa dos estudantes de Coimbra. Durante a homenagem o rei 
D. Carlos impôs-lhe a grã-cruz da Ordem de Santiago da Espada e por todo o país foram realizadas iniciativas comemorativas.  
Faleceu com 65 anos, de uma lesão cardíaca, no dia 11 de Janeiro de 1896, na sua residência em Lisboa.  O funeral ocorreu dia 15, 
com honras de Estado, na Basílica da Estrela, seguindo para o Cemitério dos Prazeres. Posteriormente seria trasladado em 3 de 
Maio de 1903 para o Mosteiro dos Jerónimos. Em 1966, o seu corpo fora solenemente trasladado do Mosteiro dos Jerónimos para 
o Panteão Nacional da Igreja de Santa Engrácia, em Lisboa, após o término da sua edificação. A cerimónia decorreu entre os dias 1 
e 5 de dezembro, em conjunto com as de outras ilustres figuras portuguesas.  
 

Bibliografia:  
- Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.126. 
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_de_Deus_de_Nogueira_Ramos  

 


