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Chegamos ao verão e com ele chegou em força o 
calor. O verão de 2020 ficar-nos-á na memória 
como o verão em que faltaram os bailes, os arrai-
ais, os festivais e os convívios, em que os turistas 
e os emigrantes não encheram as ruas como an-
tes e em que as praias ganharam novas bandei-
ras, semáforos e até passadiços com demarcação 
de sentidos de circulação no acesso ao areal. 
Temos tentado voltar à “normalidade” possível  sabendo que há por aí uma pande-
mia “à solta” e que esta é uma realidade com a qual teremos que viver até que seja 
encontrada uma vacina.  
Este ano, não será possível ter um verão cheio de animação como é habitual, mas 
dentro do possível e com os devidos cuidados, há que usufruir dos bons momen-
tos, ir até à praia, passear, conviver com a família e amigos. 
Nesta edição pode ficar a conhecer as intervenções realizadas recentemente na 
Freguesia, bem como algumas recomendações da Proteção Civil para o verão, 
entre outras informações bem úteis.  
Para que este verão seja vivido da melhor forma possível e para que consigamos 

juntos controlar esta pandemia, vamos todos fazer a nossa parte, continuando a 

respeitar as orientações das entidades competentes, sendo responsáveis, prote-

gendo-nos a nós e aos outros, porque o regresso à “normalidade” em segurança 

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  

Colocação de lombas (almofadas de Berlim) na Rua Nossa Senhora da Boa Hora (Parragil).  

Arranjo do Caminho Vale D’Erva  (Vale Judeu)   

Licenciamento de canídeos  

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 potenci-

almente perigosos, continuando os mesmos a ser registados e 

licenciados na Junta de Freguesia.  

Para mais informações contacte-nos:  

Tel: 289 410 100 / Tlm: 912 

249 880 

geral@saosebastiao.pt 

 

 

 

AVISO 

Encerramento das delegações para férias  

 

 

 

 

Informamos que as delegações da Junta de Freguesia 
(Parragil e Vale Judeu) irão estar encerradas no mês de 
agosto. Para qualquer assunto urgente poderá dirigir-se à 
sede da Junta de Freguesia.  

Mais informamos que as mesmas retomarão o seu funcio-
namento no dia 3 de setembro.   

Antes  Depois  



O Mariola  Página 4 

Edição n.º 126 

Jul./Ago. 2020 

Informações úteis  

Linha Nacional  Aniversário da Freguesia - 130 anos  

 

Informação - Recolha de monstros 

A 13 de Agosto de 1890, é oficialmente decretada, por despacho, 

a segunda Freguesia da então Vila de Loulé, que é batizada com o 

nome de São Sebastião. Resultou de um arranjo administrativo 

que veio dividir a então única freguesia existente. Assim sendo a 

Freguesia de São Sebastião fará este ano 130 anos de existência.   

Devido à pandemia COVID-19 as atividades comemorativas dos 

130 anos que deveriam decorrer durante o ano foram canceladas 

ou adiadas até outubro, sendo que as previstas para o final do ano 

realizar-se-ão ou não em função do evoluir da pandemia. 

Estacionamento tarifado do Município de 
Loulé com isenção de 15 minutos  

Depois de um período de quase três meses de inativi-
dade, no âmbito do Plano de Contingência da Câmara 
Municipal de Loulé e da Loulé Concelho Global para a 
COVID-19, a gestão do estacionamento de duração 
limitada do Município de Loulé retoma a atividade, atri-
buindo uma isenção de pagamento de taxa nos primei-
ros 15 minutos. 

Este benefício é dado no momento em que o condutor 
realiza o pagamento já que a máquina atribui automati-
camente um crédito de tempo adicional de 15 minutos. 
Na sua solução eletrónica iParque Mobile é o próprio 
sistema que atribui a isenção diária de 15 minutos por 
matrícula. 

Esta medida irá agilizar o processo de pagamento das 
tarifas de estacionamento que têm como objetivo contri-
buir para aumentar a disponibilidade de lugares e de 
rotatividade do parqueamento de automóveis, ordenar 
o espaço público, criar maior segurança para peões e 
condutores e contribuir para minimizar as emissões 
poluentes. 

 “Queremos continuar a proporcionar aos cidadãos todo 
o conforto e rapidez no momento em que usam os nos-
sos serviços de parqueamento urbano, cientes de que 
esta é também uma aposta na melhoria da qualidade 
de vida dentro das nossas cidades”, sublinham os res-
ponsáveis municipais. 

Fonte:http://www.cm-loule.pt/pt/noticias/18679/estacionamento-tarifado-

do-municipio-de-loule-com-isencao-de-15-minutos.aspx  
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BIBLIOCASA  

Serviço domiciliário de apoio à leitura  

 

 

Locais Datas e horários 

Vale Judeu 
 7 de julho (terça-feira)  15h30 -16h30 

Soalheira 
11 de julho  (segunda-feira)  09h45 -11h00 

Monte Seco 
11 de julho (segunda-feira)  11h15 -12h30 

Parragil 
(Escola) 

12 de julho (terça-feira)   09h45 -11h15 

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

Informações úteis  

Bibliomóvel 

Com vista a contribuir para a retoma económica, designada-

mente dos artesãos e produtores, a Câmara Municipal de 

Loulé irá organizar as edições de Verão (julho e agosto) do 

Mercadinho de Loulé. 

O Mercadinho continuará a decorrer aos sábados, na Zona 

Histórica e Cerca do Convento, entre as 10h e as 14h. 

Conscientes que a normalidade que conhecíamos ainda 

não regressou, os eventos terão de se adaptar à nova reali-

dade e cumprir as regras de distanciamento, os vendedores 

e clientes terão de utilizar máscara e/ou viseira, cumprir a 

etiqueta respiratória e desinfeção em vigor. 

O Mercadinho de Loulé arranca a 04 de Julho. A entrada é 

livre. Visite-nos e adquira produtos locais e artesanais.  

 

Serviço domiciliário de apoio à leitura para munícipes com limi-
tações de mobilidade, permanentes ou temporárias.  Este é um 
serviço que garante às pessoas condicionadas por limitações 

de mobilidade, ainda que temporárias, um serviço de leitura 
pública que facilita o acesso à informação e uso da documenta-
ção.  O BIBLIOCASA disponibiliza os seguintes recursos: em-
préstimo de livros, DVDs, CDs, jogos e CD-Roms, serviço de 
entrega e recolha de livros e outros documentos, e serviço de 

informação à comunidade.    
Os utilizadores podem (autonomamente ou apoiados por funci-
onários da Biblioteca através da internet) consultar nas suas 
casas a base de dados da Biblioteca Municipal e selecionar os 
documentos que desejam para empréstimo. Para aderir a este 

serviço os interessados deverão manifestar essa intenção via 
email (biblioteca@cm-loule.pt), por correio (Rua José Afonso, 
8100 Loulé) ou por telefone (289 400850). Posteriormente, 
procede-se à avaliação e seleção dos leitores que o BIBLIOCA-

SA integrará.  

Informamos que a Bibliomóvel estará de férias até 15 
de setembro.  

Mercadinho de Loulé - Edição de verão  

Fonte: C.M.L. 

 

Serão respeitadas as orientações da DGS relativamente às medidas para evitar a propagação da COVID-19. 
Todas as atividades estão sujeitas a desmarcação.  
Promotor: Câmara Municipal de Loulé  
www.loulecriativo.pt    

Broas de amêndoa e mel 
Lugar da Renda  
11:30h - 13:00h (por marcação)  
Mais informações: Célia Arraiolos 

(938364523): nadesportiva@hotmail.com  

Uma sardinha na ponta da agulha  
Por marcação, Loja “O Cantinho da Céu” - 
Rua Condestável D. Nuno Álvares Perei-
ra, n.º37 - 15h00 às 17h00 (por marcação) 
Mais informações e inscrições: Maria do 
Céu Palma - 967511213 

Workshops na Freguesia de São Sebas�ão  

Base de velas com elementos do 
barrocal algarvio 

Lugar da Renda  
09:00h - 11:00h (por marcação)  
Mais informações: Célia Arraiolos 

(938364523): nadesportiva@hotmail.com  
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Gastronomia   

 

Lua Julho Agosto 

Lua Cheia 
5  

05h:44 

3 

12h:59 

Quarto Minguante 
13 

00h:29 

11 

13h:45 

Lua Nova 
20 

18h:33 

18 

23h:42 

Quarto Crescente 
27 

13h:32 

25 

14h:58 

Fases da Lua 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  Plantas indicadoras (parte III) 

 

 

  
 

Torta de Courgette e Cenoura 

1 courgette média 

2 cenouras grandes 

200 grs queijo ralado (mozzarella) 
3 ovos médios 

1 colher de chá alho em pó 

q.b. sal 
q.b. pimenta 

12 fatias queijo (sugestão: mozzarella) 
8 fatias presunto  

 

Num processador coloque a lâmina mais fina e rale a cour-
gette. Escorra a courgette num pano e descarte o excesso 
de água. Também no processador rale a cenoura. Junte 
com a courgette, o queijo ralado, os ovos, o alho em pó e 
tempere com sal e pimenta a gosto. Envolva todos os ingre-
dientes e disponha sobre um tabuleiro de forno forrado a 
papel vegetal formando um retângulo. Coloque no forno pré-

aquecido a 200ºC durante cerca de 25 minutos. Retire do 
forno, disponha as fatias de queijo e presunto sobre a mas-
sa e enrole. Leve a torta enrolada ao forno durante mais 10 
minutos para dourar e para o queijo derreter. Bom apetite! 
https://healthybites.pt/recipe/receita-de-torta-de-courgette-e-cenoura-sem-gluten-

paleo/  

 

Tarte de maçã  hiperfácil  
 

4 maçãs da sua preferência 

1 embalagem de massa folhada ou  
quebrada  

3 ovos 

50 grs de farinha (sugestão: alfarroba e trigo) 
150 grs de açúcar (amarelo, coco ou mascavado) 
1 pitada de canela  
1 chávena de leite (ou qualquer bebida vegetal) 
 

Comece por aquecer o forno a 200º C. Forre uma tarteira com a 
massa quebrada ou folhada (deixando o papel vegetal por baixo 
para não ter que untar a forma) e pique o fundo com um garfo 
para evitar que a massa cresça demasiado durante a cozedura. 
Lave as maçãs, corte-as em quartos, tire-lhes a casca e os caro-
ços. Parta-as em meias-luas finas. Disponha-as depois sobre a 
massa em filas circulares, partindo do rebordo para o centro. A 
partir daí é só colocar os restantes ingredientes num copo alto, 
passar tudo com a varinha mágica para fazer um creme rápido e 
deitar sobre as maçãs. Leve a tarte ao forno durante cerca de 35 
minutos (ou até o palito sair seco), deixando-a dourar bem por 
cima para um efeito mais bonito.  
https://life.dn.pt/tarte-de-maca-hiperfacil/receitas/342649/ 

Mês de ceifa e debulha dos cereais. Na horta semear agrião, alface, beldroega, cenoura, 
feijão de trepar e anão, nabo, rabanete, repolho, salsa, e as couves de Bruxelas, nabo e flor. 
Semear feijão verde e alfaces (para antes dos primeiros frios de Inverno), nabo e couves 
tardias; e no final do mês, cenoura, rábano, salsa e plantas análogas. Colher alface, alho, 
beterraba roxa, beringela, cebola, cenoura, couves, espinafre de Verão, feijão, tomate. Ter-
minar a colheita da batata temporã e começar a destinada à semente; no final do mês, os 
aipos e alguns melões. Cavar as terras dos canteiros. Roçar mato para estrume. Regar ao 
amanhecer ou entardecer. No Crescente cobrir as cepas. No Jardim semear amores-

perfeitos, calêndulas, cinerárias, etc.,  e as plantas bienais e vivazes de germinação lenta, 
para transplante no Outono. Colher as primeiras sementes.  
                                                                                                                                               In: Borda D’Água 2020  

Dia 1: O sol nasce às 

06h:15 e põe-se às 

21h05m.                  

Dia 31: O sol nasce às 

06h37m e põe-se às 

20h48m.  

Neste mês os dias  
diminuem 39 minutos. 

Língua de vaca 

(Rumex obtusifolius) 

Indicações: 
Solo compactado e húmido. 
Solo argiloso. 
 

 

Beldroega 

(Portulaca oleracea) 

Indicações: 
Solo fértil e bem estruturado 
com umidade e matéria or-
gânica. 

Azedinha / Trevo 

(Oxalis oxyptera) 

Indicações: 
Solo ácido ou levemente ácido, 
solo argiloso e com deficiência de 
Cálcio e de Molibdênio. 
 

 

Dente-de-leão 

(Taraxum officinalis) 

Indicações: 
Solo fértil e presença de Boro. 

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

(Continua na próxima edição6) 
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Adivinhas  

Lazer 

Anedota 

Sopa de letras 

 

Localize na grelha as pala-
vras da lista que estão escri-
tas 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).  

 

1. O que é, o que é, que sobe 

quando a chuva desce?  
 

2. O que é, o que é, por mais  
que caia nunca se magoa?  

 

3. O que é, o que é, quanto 
mais rugas tem mais novo é? 

 

4. O que é, o que é, nasce a 
socos e morre a facadas? 

Solução das adivinhas  

1. O guarda-chuva 

2. A chuva 

3. O pneu  

4. O pão 

 

- “Julho calmoso faz o ano formoso ”. 

- “Agosto, toda a fruta tem gosto”.  

- “O mês de julho dá o pão e o gorgulho”.  

- “Água de Agosto apressa o mosto”.  

- “Quem em julho ara e fia, ouro cria”.  

- Em Agosto secam as fontes e ardem os montes.  

- “Ao quinto dia verás que mês terás”.  

- “Primeiro de Agosto, primeiro de Inverno”.  

- “Quando julho está a começar, as cegonhas começam a voar”.  

O A R U E T A I A R P B V 

Ã R J U Y I C S C V I U E 

R E U T U I S A I R É F D 

E C L B A S U I L H O P I 

V C H E R T N M T R A S A 

G U O Ã Ç A M I N A T O N 

R I R R A R S P U M E G I 

O K A C V E M I N U T O C 

L C S F H I A Õ Ç H A J S 

A U B G O A C I S Ú M O I 

C I O V I N H A L O U N P 

T 

A 

R 

O 

T 

S 

O 

G 

A 

G 

O 

- Julho 

- Agosto 

- Calor 

- Verão 

- Praia 

- Piscina 

- Areia 

- Mar 

- Animação 

- Férias 

- Música 

Numa aldeia pecava-se demais! O velho padre, cansado de 
ouvir tantas confissões envolvendo o desagradável termo 
“adultério”, combinou um código com os seus paroquianos. 
Sempre que alguém perdesse a cabeça teria simplesmente de 
dizer: “Senhor Padre, eu caí!”. 
E pronto, sempre que alguém confessava ter “caído”, o velho 
padre já sabia do que se tratava. Mandava o pecador rezar 
três Ave-marias e um Pai-nosso, e a coisa ficava por ali. 
Os anos passaram e, o velho padre partiu deste mundo, sem 
ter tido tempo de avisar o seu sucessor do código combinado. 
Um dia, o jovem padre, espantado com tanta queda, dirigiu-se 
ao Presidente da Câmara para lhe expor a estranha situação: 
- Oh Sr. Presidente vai-me desculpar, não me quero meter no 
seu trabalho, mas tem os passeios numa lástima! Não passa 
um dia sem que muitos dos meus paroquianos se queixem de 
ter caídoV 

O presidente solta uma gargalhada e antes de esclarecer a 
situação, o jovem padre continua: 
- E não se esteja a rir Sr. Presidente, que a sua esposa, coita-
da, só esta semana já caiu três vezes! 
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Topónimos                                                     Rua Azevedo e Silva  

“Rua em homenagem ao ilustre advogado e magistrado louletano, que exerceu o cargo de Procurador-Geral da  Repú-

blica. Por decisão camarária de 05/03/0913 foi-lhe dedicada uma artéria nesta urbe.  

 

Esta artéria foi manada calcetar em 2 de setembro de 1914.  

 

José Francisco de Azevedo e Silva 

 

Nasceu em Loulé a 25 de novembro de 1857 e faleceu em Lisboa a 28 de janeiro de 1936. Após concluir o cur-

so do liceu em Lisboa, fixou residência em Coimbra, para fazer a sua formatura em Direito, e ali fundou, em 

1880, o primeiro grupo de estudantes republicanos, dirigindo igualmente o jornal Evolução.  

Em 1884 abriu banca de advogado em Lisboa, onde publicou importantes estudos profissionais, dirigiu vários 

periódicos e pode dizer-se que, na sua época, foi o primeiro advogado comercialista português.  

Fundou o grupo republicano de Estudos Sociais em 1897, de que foi o mais entusiástico e dedicado elemento e, 

no ano seguinte, com Basílio Teles, Duarte Leite e Veríssimo de almeida, foi eleito para o Diretório do Partido 

Republicano Português, ao serviço do qual pôs a sua grande inteligência e inexcedível atividade.  

A seguir à proclamação da República foi presidente da Junta de Crédito Público, onde, pela primeira vez, se 

admitiu funcionalismo feminino, cargo de que esteve afastado para ocupar as funções de Alto Comissário de 

Moçambique. Dois anos depois passou a desempenhar o cargo de Procurador-Geral da República, substituindo 

Manuel de Arriaga, quando este foi elevado à Presidência da República. Exerceu o cargo até 1928, tendo gran-

jeado invejável estima e respeito, devido às suas superiores qualidades de carácter e inteligência, o seu vasto 

saber e a sua inflexível honradez.  

Em 1919 foi convidado a propor a sua candidatura para a presidência da República, tendo recusado. Ainda pertenceu aos corpos gerentes do 

Banco de Portugal e da Junta Construtiva do Partido Republicano Português”.  

 

Bibliografia:  

- Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.126. 

 

 


