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 O mês de junho é o mês dos Santos Populares, 
dos bailes e arraiais, das sardinhadas, das mar-
chas populares e do início de verão. Mas não 
este ano4 o verão chegará sim mas as marchas 
populares não sairão à rua, os arraiais e os bailes 
não se farão; as sardinhadas essas serão feitas 
em casa. Faltará a animação nas ruas e os conví-
vios a que estávamos habituados. Mas esta é a 
realidade que nos trouxe 2020 e à qual nos estamos a habituar. Há uma pandemia 
por aí à “solta” e com a qual teremos de aprender a viver, para já vamos dando 
pequenos passos no sentido de retomarmos as nossas atividades dentro da 
“normalidade” possível, as festas essas ficarão para quando for mais seguro.  
Nesta edição continuamos a não ter festas, bailes ou passeios, porque a situação 
ainda o impõe, mas vamos tendo o regresso de algumas atividades e esperemos 
que num futuro breve seja possível voltar a ter  “O Mariola” cheio da “vida” a que 
estávamos habituados.  
Informamos que as delegações da Junta de Freguesia (Vale Judeu e Parragil)  

voltaram a funcionar nos dias e horários habituais.  

Nesta edição poderá ficar a saber quais as intervenções que a Junta de Freguesia 

tem em execução.  

Para que este “regresso” corra 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 responsáveis, 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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Informações úteis  

Intervenções na Freguesia  

A Junta de Freguesia de São Sebastião, ao abrigo do Contrato Programa estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé para o ano 
2020, está a desenvolver as seguintes intervenções:    

Limpeza de bermas  

Norte da E.R. 270 

Sul da E.R. 270 

A Norte da E.R. 270 serão efetuadas faixas de gestão de combustível (limpeza de bermas) num total de 42.000 metros lineares.  

A Sul da E.R. 270 serão efetuadas faixas de gestão de combustível (limpeza de bermas) num total de 27.000 metros lineares.  
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Informações úteis  

Intervenções na Freguesia (continuação)   

Norte da E.R. 270 Sul da E.R. 270 

- Caminho do Lagar do Caliço até à Horta do Constantino. 
- Caminho da Betecna até ao Cardalinho. 
- Caminho do Lagar do Caliço até à Partilha de Boliqueime.  
- Caminho da Monteira.  
- Caminho das Debrúzias. 
- Caminho do Rei da Palha até ao Cardalinho.  
- Caminho ao Porto da Madeira até à Estrada da Tôr.  
- Caminho do Moinho Novo até ao Porto da Madeira.  
- Caminho de Vale Telheiro até ao Rei de Palha.  
- Caminho da Covanca.  
- Caminho do Vale da Boa Hora até à Charneca.  
- Caminho das laranjeiras (Hélder) até à Estrada do Monte Seco.  
- Caminho da Charneca do Monte Seco até à Granja.  
- Caminho da Betecna até ao Castelão. 
- Caminho do Blé Zé até ao Moinho Novo.  
- Caminho da Picota até ao Caiado.  
- Caminhos da Boa Hora até ao Caiado.  
- Caminho do Poço da Pereira até à Fonte Fria.  
- Caminho do Cerro Alto até às Voltinhas.  
- Caminho do Cerro de Alfeição até aos Poços do Almarjão.  
- Caminho da Varjota até à Laja Gorda.  
- Caminho do Monte Seco - Fonte da Parra.  

- Caminho do Cerro de Alfeição (Albino). 

- Caminho do Barranquinho. 

- Caminho do Brotual - Zambujeirão.  

- Caminho do Zimbral - Estrada de Boliqueime.  

- Caminho da Raposeira (frente à Nergal).  

- Caminho do Cerro de Alfeição (Antena da Total FM). 

- Caminho no Cerro de Alfeição (Marcos). 

- Caminho de Alfeição (Casa da Amendoeira). 

- Caminho em Vale Telheiro (Damião).  

- Caminho do Poço Geraldo (Santana).  

- Caminho de Vale Telheiro até Zorrinha (pinheiros).  

- Caminho da Ribeira de Algibre - Vinha J. Bexiga. 

- Caminho de Alfeição (José Gonçalves). 

- Caminho do Sobradinho - Debrúzias (Amadeu). 

 

 

 

- Caminho desde a Ponte até à Freguesia de Boliqueime.  

- Caminho do Poço de Vale Judeu.  

- Caminho do Estaleiro da Tecnovia até à Britadeira.  

- Caminho do Monte Marum - Várzea da Mão até à Estrada do 

Cerro. 

- Caminho do Barnabé desde a Várzea da Mão até ao Cami-

nho do Canil.  

- Caminho do Cerro Cabeça Câmara até ao Talefe. 

- Caminho da Sequeira até Estrada de Loulé/Boliqueime. 

- Caminho do Cruzamento do Canil até à Britadeira.  

- Caminho das estufas do Marinho até Caminho J. Quinta. 

- Caminho do Monte dos Ingleses até à Sequeira. 

- Caminho da cerca do Pires até estufas do Marinho.  

- Caminho da passagem de nível - Cercado E.N. 125. 

- Caminho dos Matos da Picota - Estaleiro do Barra. 

- Caminho do Poço até à Via do Infante. 

- Caminho do Esparguina - Várzea da Mão.  

- Caminho da Britadeira até aos Valados.  

- Caminho do Entroncamento da Sequeira até aos valados. 

- Caminho Norte da Via do Infante Nascente.  

- Caminho do Valentim.  

- Caminho da Longa Vida junto ao Caminho de Ferro. 

- Caminho da D. Kim.  

- Caminho de Matos Lima até Vale do Boi. 

- Caminho  Norte Via Infante Poente. 

- Caminho frente ao cruzamento do Parragil. 

- Caminho junto à Oficina até à Estrada da Fábrica.  

- Caminho em frente ao acampamento (Chico Zé). 

- Caminho Hortas da Várzea da Mão. 

- Caminho do armazém do Inaicinho.  

- Caminho da Sucata do Dimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparação de Caminhos  
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Informações úteis e avisos Informações úteis e avisos  

Assembleia de Freguesia  

Licenciamento de canídeos  

Reabertura das delegações da Junta  

 

Locais Datas e horários 

Soalheira 
1, 15 e 29  (segundas-feiras) - 09h45 -11h00 

Monte Seco 
1,15 e 29  (segundas-feiras)  - 11h15 -12h30 

Parragil 

(Escola) 

2, 16, 30 (terças-feiras)  - 09h45 -11h15 

Parragil 2,16,30 (terças-feiras)  - 11h30 -12h30 

Vale Judeu 
 9 e 23 (terças-feiras)  - 15h30 -16h30 

Bibliomóvel 

 
 
 
 

INFORMAÇÃO 

Reabertura das Delegações da Junta  
 

Informamos que os serviços de atendimento ao públi-
co das Delegações da Junta de Freguesia de São 
Sebastião serão retomados em junho, nos seguintes 
dias e horários:   

 

Vale Judeu – 4 de junho, das 09:00h às 12h30.  
 

Parragil – 8 de junho, das 14:30h às 17:00h.  
 

O atendimento estará condicionado a uma pessoa de 
cada vez no interior da sala, com obrigação do uso 
de máscara, desinfeção das mãos no dispensador 
disponível, bem como obrigação da manutenção das 
distâncias de segurança. 

Informa-se que a próxima sessão ordinária desta Assembleia de Fre-

guesia realizar-se-á no dia 25 de junho pelas 21:00h, na cave da Sede 

da Junta de Freguesia, na Rua José António Madeira - Loulé, com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

1º - Período reservado à intervenção do público*; 

2º - Período de antes da ordem do dia;  

3º - Período da ordem do dia: 

a. Apreciação e votação dos documentos e prestação de contas 

relativas ao ano de 2019; 

b. Apreciação do inventário da Junta de Freguesia;  

c. Apreciação e votação da alteração ao acordo de execução;  

d. Apreciação e votação da revisão orçamental;  

e. Informação referente ao regime remuneratório do Presidente de 

Junta; 

f. Apreciação da informação escrita acerca da atividade do Executi-

vo; 

g. Assuntos diversos de interesse para a Freguesia;  

4º - Período reservado à intervenção do público*. 

 

Nota: * Devido ao período de Pandemia os fregueses interessados em 

intervir poderão enviar previamente questões por escrito que serão 

lidas na Assembleia e devidamente respondidas, caso queiram estar 

presentes o número de presentes é limitado e terão de se apresentar 

com máscara.  

Informamos que os detentores de cães que tenham 

as licenças entretanto caducadas deverão dirigir-se à 

Junta de Freguesia para as regularizar.  

Caso tenha registado o seu cão no veterinário (após 

25 de outubro de 2019) informamos que o mesmo 

registo inicial é válido como licença durante um ano a 

contar da data do registo e que após o termino desse 

ano deverá tirar licença anual na Junta de Freguesia. 

Contudo, tal não se aplica a cães potencialmente 

perigosos, continuando os mesmos a ser registados 

e licenciados na Junta de Freguesia.  

Para mais informações contacte-nos:  

289 410 100 / 912 249 880 
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Gastronomia   

 

Lua Dia Hora  

Lua Cheia 5 20:12 

Quarto Minguante 13 07:24 

Lua Nova 21 07:41 

Quarto Crescente 28 09:16 

Fases da Lua 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  Plantas indicadoras (parte II) 

“(4) Algumas destas ervas prestam-nos ainda outro tipo de favores. As plantas com raízes mais lon-
gas e articuladas amolecem o solo e trazem para cima desde as camadas mais profundas certos 
elementos nutritivos e põe-nos á disposição das plantas cultivadas; ou conservam no terreno elemen-
tos que de outro modo seriam arrastados pelas águas. De modo similar, plantas com raízes fortes 
rompem a crosta e abrem caminho para a culturas menos fortes. Sendo assim, se uma “erva dani-
nha” em determinado momento e local não está a competir com as culturas, estamos a ter benefícios 
com a sua presença. Portanto, não é preciso perder o sono a pensar na sua erradicação”.  

 

 

 

  
 

Pannacota de Coco com Cerejas 

 

200ml de natas 

200ml de leite de coco 

5 colheres de sopa (rasas) de açúcar 
2 folhas de gelatina  
calda de cerejas: 
150g de cerejas 

3 colheres de sopa de açúcar 
50ml de água 

1 colher de sopa de sumo de limão 

cerejas e hortelã para decorar 
 

Para a pannacota coloque as natas num tacho e acrescente o leite 
de coco e o açúcar. Leve ao lume até levantar fervura e o açúcar 
estar bem dissolvido, sem deixar ferver. Demolhe  as folhas de 
gelatina em água fria, escorra-as bem, e junte-as à mistura quente. 
Mexa bem e divida a mistura por quatro copinhos ou formas. Leve 
ao frigorífico algumas horas até ficarem bem firmes. 
Entretanto retire o caroço às cerejas e coloque-as num tacho com 
a água, o açúcar e o sumo de limão e leve a cozinhar cerca de 8 
minutos até obter uma calda xaroposa. Retire e deixe arrefecer 
completamente. Para servir, retire as pannacotas do frigorífico e 
divida a calda pelos copinhos - ou desenforme-as primeiro e cubra 

com a calda - e decore a gosto com cerejas frescas e uma folhi-
nhas de hortelã. Bom Apetite! http://paracozinhar.blogspot.com/2015/06/
pannacota-de-coco-com-cerejas.html?m=1  

 

Batatas gratinadas de camarão 

 

500 gr de camarão 

4 batatas 

1 colher de sopa de mostarda 

1 ramo de salsa 

Sal e Pimenta q.b. 
Sumo de limão 

Molho Bechamel q.b.  
 

Descasque os camarões eliminando a tripa e tempere-os com sal, 
pimenta e sumo de limão. Reserve. Coza as batatas com a casca 
em água salgada, depois descasque-as e deixe-as arrefecer, corte-

as às rodelas e reserve. Unte um tabuleiro e alterne as fatias de 
batata com os camarões sobrepondo-os ligeiramente, pincele com 
mostarda e regue com o bechamel, leve a gratinar em forno pré-

aquecido a 180ºC cerca de 20 minutos ou até que a superfície fi-
que dourada. Polvilhe com salsa picada e sirva quente. http://
www.receitasparatodososgostos.net/2019/01/11/batatas-gratinadas-com-camarao-

uma-refeicao-deliciosa-e-muito-pratica/  

Cavar, estrumar e semear os campos. No Minguante, ceifa do trigo, centeio e cevada. Na 
Horta semear em viveiro alface, alho-francês, repolho, couves flor e de Bruxelas, couve-nabo 
e couve galega. Em local definitivo semear cenoura, chicória, nabo, rabanete, salsa, etc. Co-
lher a batata de fevereiro. Cuidar dos milharais, batatais e morangal. Continua a sementeira 
do feijão para consumo em verde. Plantar batata, pimento e tomate. Colher cebola, alho, alfa-
ce e aipo, da sementeira de janeiro. Apanhar as cerejas e nêsperas. Extrair o mel e a cortiça. 
Na vinha continuar com os tratamentos e aplicar o enxofre quando se manifestar o oídio. No 
Jardim semear begónias, calêndulas, gipsófilas, goivos, e colher rosas, cravos, etc. Animais: 
o gado, bem bebido sai dos estábulos na alba ou ao entardecer. 

In: Borda D’Água 2020  

Dia 1: O sol nasce às 

06h:13 e põe-se às 

20h56m.                  

Dia 30: O sol nasce às 

06h15m e põe-se às 

21h05m.  

Neste mês os dias  
aumentam 7 minutos. 

Urtiga (Urtica dioica) 
Indicações: 
Solo Fértil. 
Excesso de Nitrogénio 
(matéria orgânica). 
Deficiência de Cobre. 

Junça / Tiririca (Cyperus rotundus) 
Indicações: 
Solo ácido, adensado, anaeróbico, 
com carência de Magnésio. 

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

(Continua na próxima edição-) 



O Mariola  Página 7 

Edição n.º 125 

Junho 2020 

O professor da Real Escola de Caça do Rei D. João II 
andava pela floresta com alguns alunos, quando reparou 
em várias árvores que tinham um alvo pintado com uma 
seta espetada no centro.  
-Que arqueiro magnífico! - diz o professor:  
- Quem será?  
Mais adiante, encontrou um rapaz com um arco e uma 
flecha.  
- Foste tu quem acertou com as setas nos alvos?  
- Sim senhor! Disparei-as a trinta passos das árvores!  
- Fantástico! Exclamou o professor: Convido-te a seres o 
professor-mor da Escola Real de Caça! 
O rapaz agradeceu tamanha honra.  
- Mas diz-me só uma coisa. Como te tornaste um arquei-
ro tão magnifico, que acerta sempre no centro dos al-
vos? 

- É fácil. Primeiro disparo a seta para a árvore e depois 
pinto o alvo à volta! 

 

Adivinhas  

Lazer 

Anedota 

Sopa de letras 

 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).  

Soluções das  

 adivinhas 

1. Adivinhar, adivinhar,  
Qual a primeira coisa 

Que se faz ao acordar?  
 

2. O que é, o que é, que cai  
e fica sempre em pé?  

3. Sou frio e também sou quente,  
Sou fraco e também sou forte  
Nunca posso estar parado,  
Vejam lá a minha sorte!  

Virar para ver as soluções  

 

 

 

1. Abrir os olhos  
2. O gato  
3. O vento  

-”Junho chuvoso, ano perigoso.” 
- “Junho floreiro, paraíso verdadeiro”. 
- “Sol de junho, madruga muito”.  
- “Maio frio e junho quente: bom pão, vinho valente”.  
- “Junho quente, julho ardente”.  
- “Junho calmoso, ano formoso”.  
- “Junho, foicinha em punho”.  
- “Lavra pelo S. João e terás palha e pão”. 
-”Quem em junho não descansa, enche a bolsa e farta a pança.  
- “Pintos de S. João pela Páscoa ovos dão” 

M A S T R O S Ç L A J F A W E 

A R I E Y U I D O Q I D R A S 

N R O R H J F O G U E I R A E 

J A L R Q U G U E A R R A L A 

E I A A R N S A B D S E I O B 

R A B S A H N I D R A S A M A 

I M E K P O U T J A K E L I L 

C H T L L A S D R S U L B R O 

O B I Ç A O F R A N C I A C E 

S A N T O S P O P U L A R E S 

U N O V B Z C I O Ç A B O L Z 

S A R I E D N A B D E D O A C 

- Junho 

- Manjericos 

- Santos Populares 

- Sardinhas 

- Bailes 

- Quadras 

- Bandeiras 

- Balões 

- Fogueira 

- Alecrim 

- Arraial  
- Mastros 
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Topónimos                                                      Rua Natália Correia  

O nome da escritora Natália Correia consta numa rua de Loulé desde 20 de fevereiro de 2008.  

 

Natália Correia  
Nasceu na Ilha de São Miguel (Açores) a 13/09/1923. Quando tinha apenas 11 anos o pai emigra para o Brasil, 

fixando-se Natália Correia com a sua mãe e a irmã em Lisboa, cidade onde fez os estudos liceais 

no Liceu D. Filipa de Lencastre. Iniciou-se na literatura com a publicação de uma obra destinada ao público 
infantojuvenil, mas rapidamente se afirmou como poetisa. É autora de inúmeros livros de poesia, entre os quais 
Rios de Nuvens (1947), O Vinho e a Lira (1965), Mátria (1968), A Madona (1968), Epístola aos Iamitas (1976), 
o Diluvio e a Pomba (1979) e Sonetos Românticos (1990, Grande Prémio APE). De referir ainda o livro de fic-

ção As Núpcias (1990), as peças de teatro Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente (1981) e a Pécora (1983) e 
o ensaio Somos Todos Hispanos (1988). Em 1987 foi distinguida com o Prémio Fleur de Laure, atribuído à me-
lhor poetisa dos países românticos.  
A sua escrita, profundamente feminina, constitui-se como corajosa intervenção cultural. Teve importante intervenção política na oposição 
ao regime até 1974.  

Notabilizada através de diversas vertentes da escrita, já que foi poeta, dramaturga, romancista, ensaísta, tradutora, jornalista, guionista e 
editora, tornou-se conhecida na imprensa escrita e, mais tarde, nos anos 80, na televisão, com o programa Mátria.  
Foi igualmente coordenadora da Editora Arcádia, uma das principais editoras livreiras portuguesas do seu tempo. 
Dotada de invulgar talento oratório e grande coragem combativa, tomou parte ativa nos movimentos de oposição ao Estado Novo, tendo 

participado no MUD (Movimento de Unidade Democrática, 1945), no apoio às candidaturas para a Presidência da República do gene-
ral Norton de Matos (1949) e de Humberto Delgado (1958) e na CEUD (Comissão Eleitoral de Unidade Democrática, 1969), liderada 
por Mário Soares. Foi diretora da Vida Mundial, tendo entrado para a Assembleia da República como deputada, em 1979. 
Fundou em 1971, com Isabel Meireles, o bar Botequim, onde durante as décadas de 1970 e 1980 se reuniu grande parte da intelectuali-
dade portuguesa. A 13 de Julho de 1981 foi feita Grande-Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada. Natália Correia recebeu, em 

1991, o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores pelo livro Sonetos Românticos. 
No mesmo ano a 26 de Novembro foi feita Grande-Oficial da Ordem da Liberdade. 
Na madrugada de 16 de Março de 1993, morreu, subitamente, com um ataque cardíaco, em sua casa, depois de regressada 
do Botequim. Foi sepultada originalmente no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, e posteriormente trasladada para a ilha de São Miguel, 
nos Açores, em outubro de 2015. 

 

Bibliografia:  
- Palma, J. , Dicionário toponímico da 

cidade de Loulé, Câmara Municipal de 

Loulé, 2009, p.126. 

- h�ps://pt.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%

A1lia_Correia 
 

 


