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www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 Num ápice chegamos ao outono, estação do ano 
símbolo da transformação e da reflexão, as folhas 
secam e caem, os frutos são colhidos e guardados 
para o inverno que se avizinha e em que os dias e 
as noites têm a mesma duração.  
Nesta edição fique a conhecer as obras e interven-
ções realizadas tanto pela Câmara Municipal como 
pela Junta de Freguesia na área da Freguesia, nos últimos meses.  
Informamos ainda que a campanha de vacinação antirrábica e identificação 
eletrónica de canídeos irá decorrer na Freguesia nos dias 12 (Parragil), 27 
(Vale Judeu) e 28 de outubro (Estação de Loulé), sendo que caso não se con-
siga deslocar a estes locais nos dias indicados poderá ainda dirigir-se ao Canil 
Municipal às quartas-feiras entre as 10h e as 12h00.  
Para ficar a saber muitas outras informações úteis consulte o interior desta 
edição.  
Passados 6 meses do início da Pandemia, muitas dúvidas se mantêm, a nos-
sa vida continua condicionada em muitos aspetos e com o aproximar do inver-
no aumenta o nosso receio. Contudo, a “vida” precisa continuar, e até que 
apareça uma vacina que nos proteja a todos, teremos que ir convivendo com 
este “inimigo invisível”. Não é altura de “baixar os braços” e agora, mais do 
que nunca, teremos que fazer de tudo o que estiver ao nosso alcance para 
nos protegermos a nós e aos outros. 
Façamos então a nossa parte, respeitando as orientações das entidades com-
petentes, para que os nossos dias possam regressar à normalidade que tanto 
ansiamos! 

 

A equipa d’O Mariola 

 

PROTEGA-SE A SI E AOS OUTROS! 

USE MÁSCARA! 

Travar o vírus depende de todos nós! 
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Avisos  

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 potencialmente 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 

E-mail: geral@saosebastiao.pt 
 

 

 

 

Sementes não solicitadas  



O Mariola  Página 3 

Edição n.º 127 

Set./Out. 2020 

Antes  Depois  

Informações úteis  

Vacinação antirrábica e identificação eletrónica  

A campanha de vacinação antirrábica e identificação eletrónica 2020 vai decorrer nas freguesias do Concelho de Loulé entre os dias 28 
de setembro e 30 de outubro.  Para além dos dias e horas assinalados para as concentrações nos lugares das freguesia é ainda possí-
vel proceder à vacinação antirrábica e identificação eletrónica às quartas-feiras, no Canil Municipal entre as 10h00 e as 12h00, medi-
ante a cobrança das mesmas taxas das concentrações.  
As taxas a aplicar pelos Serviços Oficiais de vacinação antirrábica e de identificação eletrónica para o ano de 2020 são as seguintes:  
- Vacinação antirrábica (Taxa única E) – € 10,00 para os cães que se apresentem para vacinação em qualquer data.  
- Boletim sanitário de cães  – € 1,00.  
- Isenção de taxa de vacinação e de cobrança de boletim – Para os cães-guia, cães-guardas de estabelecimentos do Estado, de 
Corpos Administrativos, de Instituições de Beneficência e de Utilidade Pública, dos Serviços de Caça do Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas, I.P. e aqueles das Autoridades Militares, Militarizadas e Policiais sem assistência clínica privativa.  
- Identificação Eletrónica / Registo SIAC (artigo 2.º da Portaria 346/2019, de 3 de outubro) – € 2,50  
 

De acordo com o despacho n.º7304/2020, “a campanha de vacinação só pode ser realizada desde que sejam salvaguardadas as medi-
das de prevenção e proteção preconizadas pela Direção Geral de Saúde, por forma a neutralizar a transmissão do SARS-CoV-2, inclu-
indo entre outras, as seguintes:  

a) Distanciamento de, pelo menos, dois metros entre cada detentor juntamente com o respetico animal, enquanto aguardam a sua vez;  
b) Obrigatoriedade de uso de máscara ou viseira pelo médico responsável pela campanha e pelo tentetor do animal  (artigo 13.º - B do 
Decreto-Lei n.º10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual); 
c) Lavagem e desinfeção das mãos com produtos adequados, quer pelo médico veterinário quer pelo detentor do animal, antes e após 
a realização das ações;  
d) Respeito pelas normas de etiqueta respiratória.” 
 

Consulte o edital que se segue para ficar a conhecer os lugares e datas:  
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Intervenções na Freguesia (obras realizadas pela CML)  

Pavimentação do Caminho do Poço do Brotual  Pavimentação da VNC359 - Cabeço de Câmara 

Intervenções da Junta de Freguesia  

Pavimentação do Caminho da Palhagueira (Soalheira)  Construção de passeio na Estrada de Vale Judeu (Longa Vida) 

Ao abrigo do Contrato Programa estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé para o ano 2020, a Junta de Freguesia de São Se-
bastião, desenvolveu nos últimos meses um vasto conjunto de obras.  

Para além das obras e intervenções já anteriormente realizadas, encontram-se em processo de execução ou já concluídas as se-
guintes: 

Informações úteis  
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Informa-se que a próxima sessão ordinária desta Assembleia de Freguesia realizar-se-á no 
dia 29 de setembro pelas 21:00h, na cave da sede da Junta de Freguesia de São Sebastião, 
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) – Deliberação e aprovação relativas à transferência de competências dos Municípios para as 
Juntas de Freguesia, de acordo com o Decreto-Lei n.º57/2019, de 30 de abril; 
b) – Apreciação da informação escrita acerca da atividade do Executivo; 
c) – Assuntos diversos de interesse para a Freguesia; 
4º – Período reservado à intervenção do Público. 
 

*devido ao período de Pandemia, os fregueses interessados em intervir poderão enviar previamente as suas questões por escrito, as quais serão 
lidas e devidamente respondidas na Assembleia. Caso queiram estar presentes, o número de presenças é limitado e terão de se apresentar com 
máscara. 

 

Locais Datas e horários 

Vale       
Judeu 

15 e 29 de setembro      (terças-feiras)   

13 e 27 de outubro          15h30 -16h30 

Soalheira 

21 de setembro             (segundas-feiras)   

19 de outubro                    09h45 -11h00 

Monte    
Seco 

21 de setembro             (segundas-feiras)   

19 de outubro                    11h15 -12h30 

Parragil 
(Escola) 

22 de setembro               (terças-feiras)    

6 e 20 de outubro             09h45 -11h15 

Parragil 
22 de setembro                 (terças-feiras) 

6 e 20 de outubro              11h30 -12h30 

Informações úteis  

 

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  

Assembleia de Freguesia  - Sessão ordinária de 29 de setembro  

Bibliomóvel Linha telefónica AME - Apoio Médico Escolar  

Com o arranque do novo ano letivo, entrou em funcionamento a Linha 
Telefónica AME – Apoio Médico Escolar (707 027 070), mais uma fer-
ramenta que a Câmara Municipal de Loulé criou para promover a confian-
ça da comunidade escolar neste regresso às aulas em contexto pandémi-
co. 
Trata-se de uma linha que conta com o apoio técnico do Algarve Biomedi-
cal Center (ABC), aquele que tem sido o principal parceiro da autarquia 
em matéria de saúde pública desde que surgiu o surto do novo coronaví-
rus, em março. Irá funcionar todos os dias da semana, ininterruptamente 
das 07h00 às 00h00, com médicos disponíveis no período diurno para 
auxiliar a escola perante casos suspeitos ou mesmo positivos de Covid-

19, bem como em situações de dúvidas de conduta e atuação. 
A equipa médica do ABC, sempre que necessário, entrará em contacto e 
discutirá a situação com as autoridades de saúde. No entanto, como subli-
nham os responsáveis municipais, esta linha não pretende substituir a 
Linha SNS 24, mas sim fornecer uma resposta dirigida, enquadrada na 
Estratégia de Adaptação da Comunidade Educativa do Concelho de Loulé 
em tempos de pandemia de Covid-19. 
A Linha AME está igualmente à disposição das famílias dos alunos pelo 
que, sempre que necessário, os pais possam contatá-la, nomeadamente 
para dissipar eventuais dúvidas que surjam. 
No âmbito da Estratégia traçada pela Câmara Municipal de Loulé para 
adaptar as escolas a esta nova realidade, foram reforçadas as medidas de 
higiene e limpeza em todos os estabelecimentos de ensino do concelho. 
Por outro lado, cada agrupamento de escolas foi apadrinhado por dois 
jovens médicos do ABC, que farão o acompanhamento in loco. 

Fonte: “CML”  
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Gastronomia   

 

Lua Setembro Outubro 

Lua Cheia 

2  
06h:22 

   1             31 

22h:05  14h:49 

Quarto  
Minguante 

10 

10h:26 

10 

01h:39 

Lua Nova 

17 

12h:00 

 

16 

20h:31 

Quarto  
Crescente 

24 

02h:55 

23 

14h:23 

Fases da Lua 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  Plantas indicadoras (parte IV) 

 

  
 

Carapaus fritos com açorda de berbigão  
 

260 g de pão de véspera 

250 g de miolo de berbigão 

4 dentes de alho 

1 folha de louro 

75 ml de azeite 

30 ml de vinho branco 

1 ramo de coentros picados 

16 carapaus pequenos 

Farinha de trigo e farinha de milho amarela q.b. 
Sal e pimenta-branca q.b. 
Óleo para fritar q.b. 
 

Colocar o pão cortado numa taça. Regar com água a ferver até o 
tapar. Com a ajuda de uma colher-de-pau desfazer o pão. Levar ao 
lume os dentes de alho picados com o azeite e o louro. Assim que 
começar a frigir, adicionar o berbigão e o vinho branco. Deixar cozi-
nhar um pouco. Juntar o pão ao refogado com o berbigão. Mexer e 
continuar a desfazer algum pedaço de pão maior. Temperar com sal 
a gosto. Assim que a açorda tenha apurado, retirar do lume e adici-
onar o ramo de coentros picados. Temperar os carapaus  com sal e 
pimenta. Passar os carapaus pela mistura de farinhas de trigo e 
milho. Fritar os carapaus em óleo quente e colocá-los em papel 
absorvente. Servir os carapaus com a açorda.  
https://www.cincoquartosdelaranja.com/2015/11/carapaus-fritos-com-acorda-de-berbigao.html?m= 

Bolo de Noz de Portimão  
 

200 g de miolo de noz; 
200 g de açúcar; 
150 gr de farinha de trigo peneirada; 
8 ovos; 
1 maçã; 
1 colher de sopa de canela; 
Manteiga q.b. 
 

Untar, com manteiga, uma forma redonda, polvilhando-a com fari-
nha. Passar pela picadora o miolo de noz, vertendo o resultado 
numa tigela grande. Adicionar o açúcar e misturar bem. Acrescentar 
as gemas batidas e juntar, aos poucos, a farinha, alternando com as 
claras batidas em castelo. 
Adicionar a canela e a maçã partida em cubos muito pequenos. 
Deitar o preparado na forma, levando-o ao forno pré-aquecido du-
rante 45 minutos. 
http://www.receitasparatodososgostos.net/2017/03/10/bolo-de-noz-de-portimao/ 

Setembro - Vindimar. Colher amêndoa. Estercar as terras a semear no Minguante. Nos 
pomares aquando da última apanha de fruta, dar início à poda e limpeza das árvores. 
Enxertar (em fenda) cerejeiras, macieiras e pereiras e curar com calda. Na horta semear, 
ao ar livre e local definitivo agrião, rabanete, feijão, nabo, repolho, cenoura, salsa; Plan-
tar com as primeiras chuvas, os morangueiros, regando até pegarem. Colher feijões e 
cebolas maiores para semente. No jardim ir preparando o composto e semear amores 
perfeitos, begónias, cravos, gipsófilas, margaridas, malmequeres, miosótis, papoilas e as 
de florescimento primaveril. Plantar bolbos de jacintos, tulipas e narcisos. Outubro - Inici-
ar a colheita da azeitona e combater a gafa. No minguante estercar as covas para as 
árvores a transplantar na primavera. Plantar árvores de fruto e podar (corte diagonal) as 
árvores resistentes ao frio. Na horta semear em local definitivo agrião, cenoura e rabane-
te. No fim do mês plantar morangueiros, alhos e cebolinhas. Jardim: estrumar, semear 
flores e plantar roseiras, crisântemos, lírios, narcisos, tulipas, cíclames, açucenas, jacin-
tos, junquilhos, anémonas. Colher as flores de outono: dálias, rosas, etc.                                                                                     

   In: Borda D’Água 2020  

Dia 1 de setembro: O sol nasce 
às 07h:06 e põe-se às 20h06m.                  
Dia 30 de setembro: O sol nasce 
às 07h32m e põe-se às 19h20m.  

Dia 1 de outubro: O sol nasce às 
07h:33 e põe-se às 19h19m.                  
Dia 31 de outubro: O sol nasce 
às 07h03m e põe-se às 17h37m.  

Neste mês os dias  diminuem 1h12 m. 

Bredo / Caruru 

(Amaranthus ssp)  
Indicações: 
Presença de nitrogênio livre 
(matéria orgânica).  
 

 

 

Carqueja 

(Baccharis trimera) 
Indicações: 
Solo pobre e  
superficialmente  
compacto. 

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

(Continua na próxima edição…) 

Saramago / Nabiça 

(Raphanus raphanistrum) 
Indicações: 
Carência de Boro e Manganês. 

Alfafa / Luzerna 

(Medicago sativa) 
Indicações: 
Solo alcalino e argiloso. 

Neste mês os dias  diminuem 1h12 m. 
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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. São muitos vizinhos com os mesmo modos, quando um erra, erram 
todos, quem são?  

 

2. Sou mais vasto que o mar e ninguém me pode ver, todo o mundo é  
meu lugar, sem mim não podes viver.  

 

3. Qual a palavra que tem 4 sílabas e 29 letras?  

 

S E T E M B R O U T O N O 

S D A S G O I U P O B Y L 

A M I D N I V T A T S R E 

V O P R E D E U B S O M A 

U Ç Ã T O P L B V O C R E 

E Z O N U I O R O M Ã S O 

B M A R M E L O S O T E B 

A B Ó B A T W C G U I Z T 

H S T O R E G R E S S O R 

B N E R Y P O R Ç E H N O 

A B Ó B O R A S R Q U O P 

S 

O 

R 

I 

P 

S 

Ó 

I 

D 

Z 

C 

- Setembro 

- Outubro  
- Outono 

- Vindima 

- Romãs 

- Mosto 

- Uvas  
- Abóboras 

- Dióspiros 

- Regresso 

- Marmelos 

- Nozes  

Num voo internacional, como é habitual, o coman-
dante do avião liga o microfone e fala aos passagei-
ros: 
– Bom dia, senhores passageiros, neste exato mo-
mento estamos a 9 mil metros de altitude, velocidade 
cruzeiro de 860 Km/hora e estamos a sobrevoar a 
cidade de…AAAAAAAHHHH…………… VALHA-ME 
DEUS…!!! 
Os passageiros ouvem um barulho infernal, seguido 
de um grito pavoroso: 
– NÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOO!! 
Depois de um silêncio sepulcral, volta a ligar o micro-
fone e, timidamente, diz: 
– Peço imensa desculpa, mas esbarrei na bandeja e 
uma chávena de café caiu-me no colo. Imaginem lá 
como é que ficaram as minhas calças à frente!!! 
Prontamente, um dos passageiros gritou: 
– Palhaço… Imagina lá como é que ficaram as minhas 
calças atrás!!! 

- “Para vindimar deixa o setembro acabar” 
- “Setembro molhado, figo estragado”.  
- “Em setembro lavra, semeia e colhe que é mês para tudo”.  
- “Lua nova trovejada, trinta dias é molhada e se for a de setembro até 

março irá chovendo”. 
- “Em outubro pega tudo”.  
- “Logo que outubro venha, procura a lenha”.  
- “Outubro meio chuvoso torna o lavrador venturoso”.  

Soluções das adivinhas:  

1 - Botões 

2 - Ar 

3 - Alfabeto  
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Topónimos                                                          Rua 5 de outubro 

Alusivo à implantação da primeira República em Portugal, este topónimo foi 
atribuído por decisão de 12/10/1910, substituindo a denominação de Rua de 
São Sebastião, existindo referência a esta designação na ata de sessão 
de 09/11/1494. Este nome está relacionado com a Ermida de São Sebastião, 
localizada no atual Largo de São Francisco.  
Tal como ainda hoje esta artéria era, no início do século XX, popularmente 
designada por Rua das Lojas, devido à florescente atividade comercial nela 
existente e impulsionada principalmente pela comunidade espanhola, que se 
instalou na vila em época incerta.  
 

Em 1980, devido ao intenso movimento pedonal que se verificava nesta rua, 
os comerciantes solicitaram à Câmara Municipal o seu encerramento ao trân-
sito automóvel e o calcetamento, de modo a melhorar as condições do espaço 
comercial, tendo sido concretizada essa intervenção posteriormente.  

Bibliografia:  

- Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.108. 


