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PROTEGA-SE A SI E AOS OUTROS! 

Use máscara, desinfete as mãos. 

Travar o vírus depende de todos nós! 

 

  

Março é o mês da primavera, do desabro-
char, dos dias maiores, mais bonitos e sola-
rengos. 
No dia 20 dê as boas vindas à primavera e 
no dia 28 não se esqueça de acertar o reló-
gio para a hora de verão.  
O mês de março é também o mês em que se 
comemoram o Dia Internacional da Mulher 
(8) e o Dia do Pai (19).  
Também este mês é altura de ultimar as limpezas dos terrenos para preven-
ção dos incêndios.  
Nesta edição fique ainda a conhecer o plano de desconfinamento (covid-19) 
preparado pelo Governo.  
Há precisamente um ano estávamos a começar um confinamento, o primeiro, 
tudo era novo, estranho, era grande o medo que pairava, fechamo-nos em 
casa. Hoje, um ano volvido, e precisamente na mesma data começamos a sair 
do segundo confinamento. Hoje somos capazes de olhar o futuro com um pou-
co mais de esperança, sabendo que com a ajuda da vacina estamos cada vez 
mais próximos da imunidade de grupo e que com ela chegará a altura de nos 
sentirmos mais livres e de voltarmos a fazer algumas coisas de que sentimos 
saudades.  
Vamos então contribuir para o sucesso deste desconfinamento fazendo a nos-
sa parte e respeitando as orientações das entidades competentes, porque o 
regresso à normalidade depende de todos nós!  
 

 

 A equipa d” O Mariola” 

www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 



O Mariola Página 2 

Edição n.º 131 

Março 2021 

Informações úteis  

Vacinação COVID-19 

O SNS 24 relembra que o plano de vacinação contra a COVID-19 está 
em curso e a vacina será administrada de acordo com as prioridades 
definidas.  

Aguarde o contacto do seu centro de saúde. 

 

No concelho de Loulé a vacinação decorre a bom ritmo, se tiver 80 ou 
mais anos, ou ≥50 anos, com pelo menos uma das seguintes patolo-
gias: 
Insuficiência cardíaca 

Doença coronária 

Insuficiência renal (Taxa de Filtração Glomerular < 60ml/min) 
(DPOC) ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou 
oxigenoterapia de longa duração 

 

Esteja atento ao seu telefone. 

 

Fonte:  Município de Loulé  
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Antes  Depois  

Informações úteis  

Candidaturas ao Pedido Único (PU) 2021 

Informamos que à semelhança de anos anteriores a Federação 
de Caçadores disponibilizou um técnico para a elaboração das 
candidaturas ao Pedido Único 2021, na sede da Junta de Fre-
guesia de São Sebastião, às quintas-feiras de manhã, median-
te marcação prévia. As marcações poderão ser efetuadas pre-
sencialmente ou pelo telefone: 289410100, entre as 9h e as 
17h. 

Mudança da Hora (Hora de Verão) 

O horário de verão 2021 começa oficialmente em 
Portugal no domingo dia 28 de março (na ma-
drugada de sábado para domingo). 

Os relógios devem ser adiantados uma hora, 
ou seja à 1h:00 o relógio passará para as 2h:00. 
Este é assim o dia mais curto do ano. 

Equinócio da primavera  

Este ano a primavera terá inicio no dia 20 de março (sábado) 
pelas 9h37m.  

“Férias para todos - Verão 2021”  

Abertura de pré - inscrições  

Informamos que de 15 a 31 de março vão estar abertas as pré-

inscrições para o programa de férias da Câmara Municipal de 
Loulé “Férias para Todos”, cuja realização decorrerá durante o 
período de 12 de julho a 27 de agosto, se a situação pandémica 
evoluir favoravelmente e se as autoridades de saúde competen-
tes autorizarem.  
As sete semanas indicadas destinam-se aos alunos com idades 
entre os 6 e os 12 anos que frequentam os estabelecimentos 
escolares do Concelho de Loulé e que sejam detentores dos 
escalões A e B e ainda para os filhos dos trabalhadores dos 
serviços essenciais. Quanto aos alunos sem escalão poderão 
efetuar a sua pré-inscrição em 3 semanas à escolha, sendo que 
todos estarão sujeitos a critérios de seleção. 
Os valores a cobrar em caso de realização do programa serão 
os seguintes: escalão A - não paga, escalão B – 12,50€ por 
semana, sem escalão – 25,00€ por semana. 
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Depois Antes Depois 

 

  Plano de Desconfinamento: Datas e Regras Gerais COVID-19  

O Governo estabeleceu um Plano de Desconfinamento, cruzando diversos critérios científicos, dividido em  4 fases e com um 
período de 15 dias de intervalo entre cada fase, de forma a poder ir avaliando os impactos das medidas na evolução da pandemia. O 
calendário previsto para as diferentes fases de desconfinamento pode ser alterado atendendo a determinados critérios epidemiológi-
cos de definição de controle da pandemia e ainda considerando a existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço Na-
cional de Saúde.  



O Mariola  Página 5 

Edição n.º 131 

Março 2021 

Atividades e Lazer 

 

A partir de 15 de março a Biblioteca Móvel de Loulé reto-
mará a sua itinerância. Embora o público não possa en-
trar na viatura é possível o empréstimo de livros e de ou-
tros documentos "ao postigo". 

Bibliomóvel 

Locais Datas e horários 

Monte Seco  22 (segunda-feira) 11h15 -12h30 

Soalheira  22 (segunda-feira) 09h45 -11h00 

Parragil 
(Escola) 

 23 (terça-feira) 09h45 -11h15 

Parragil  23 (terça-feira) 11h30 -12h30 

Vale Judeu  16 e 30 (terças-feiras) 15h30 - 16h30 

 

MUSEU MUNICIPAL DE LOULÉ  

 

FAMÍLIAS NO MUSEU   

13 de março 

 

Horário: 15h30-16h30 

Local: Em sua casa 

Público-alvo: todas as 
crianças e pais em casa 

Contato para inscrições:  

Servi-
ços.educativos@cm-

loule.pt I 289 400 611 

 

As inscrições são gratui-
tas, mas obrigatórias 
para acesso aos dados 
da plataforma/App  

Saiba mais em:  https://covid19estamoson.gov.pt/plano-desconfinamento-datas-regras/ 
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Gastronomia   

 

Fases da Lua 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  Plantas indicadoras (parte VII) 

 

  
 

Bolo de laranja e cenoura húmido  

Para o bolo:  
5 ovos  
1 laranja (casca)  
125 g de cenoura 

240 ml de óleo 

300 g de farinha  
300 g de açúcar 
1 colher (chá) de fermento  
 

Para a calda:  
3 laranjas (sumo) 
1 limão (sumo) 
100g de açúcar  
 

Preparação do bolo:  
Pré-aqueça o forno a 180ºC. Unte uma forma com manteiga e 
polvilhe com farinha. Reserve. Descasque e rale as cenouras. No 
liquidificador (também pode ser triturador ou varinha mágica), 
junte a cenoura ralada, a casca fina da laranja e o óleo e desfaça 
tudo numa papa. Bata o açúcar com os ovos e depois adicione 
parte da farinha, parte do preparado de cenoura, o resto da fari-
nha e o resto do preparado da cenoura, batendo sempre entre 
cada adição. Adicione o fermento e mexa para envolver os ingre-
dientes. Verta o preparado para a forma e leve ao forno até estar 
cozido, durante 45 a 50 minutos.  
 

Calda: Enquanto  o bolo arrefece um pouco, coloque ao lume o 
açúcar e os sumos e aqueça até o açúcar se dissolver. Retire o 
bolo da forma e regue-o com a calda.  
https://ruralea.com/bolo-de-laranja-e-cenoura-humido/ 
 

 

Esparguete com camarão à bulhão pato  

180g massa tipo esparguete ou  linguine 

Azeite q.b 

3 dentes de alho 

300g miolo de camarão 

1 c. chá mostarda 

50ml vinho branco 

1 c. sopa manteiga (opcional) 
Coentros picados q.b. 
Sumo de limão  

Preparação: Coza a massa em água abundante, durante cerca 
de 8 minutos e, quando estiver cozida, escorra e reserve. En-
quanto a massa coze, pique os alhos e os coentros.  
Numa frigideira, deite o azeite e junte os alhos picados e deixe 
saltear.  Adicione o miolo de camarão, o vinho e a mostarda. Dei-
xe cozinhar, mexendo ocasionalmente.  Adicione a manteiga e a 
massa cozida, retifique o tempero.  
Junte os coentros picados, envolva e finaliza com sumo de limão.  
http://www.sweetmykitchen.com/2017/10/esparguete-com-camarao-bulhao-

pato.html 

Preparar a terra para o milho e batata (de regadio), e nas regiões com menos geada se-
mear trigo, aveia, centeio e cevada. No minguante podar ainda as árvores frutíferas e con-
tinuar os seus tratamentos. As laranjeiras devem ser pulverizadas com cal em pó ou em 
leite. Resinar os pinheiros. Concluir as trasfegas do vinho e na vinha combater o oídio. Na 
horta preparar as estacas para feijões e ervilhas. Semear abóbora, alface, beterraba, 
couves, nabiça, ervilha, espinafre, feijão, melancia, melão, pepino, salsa, tomate, etc. Co-
lher cebolas brancas e cebolinhos, rabanetes e azedas. No jardim semear amores-

perfeitos, cravos, crisântemos, dálias, bocas-de-lobo e chagas, além das indicadas nos 
meses anteriores. Colher as flores de tulipas serôdias, campainhas brancas, narcisos e 
goivos.  

 In: Borda D’Água 2021  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.hortasbiologicas.pt/plantas-indicadoras.html (Continua na próxima edição…) 

Carqueja 

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

Saramago / 
Nabiça 

(Raphanus raphanis-
trum)                   
Indicações: 
Carência de Boro 
e Manganês. 

Dia 1 de março:  
O sol nasce às 07h:09 e  
põe-se às 18h29m.                  
Dia 31 de março:  
O sol nasce às 06h23m e 
põe-se às 18h59m.  

Neste mês os dias  
aumentam 1h e 16m. 

Lua Dia Hora  

Quarto Minguante 6 01:30 

Lua Nova 13 10:21 

Quarto Crescente 21 14:40 

Lua Cheia 28 18:48 

Bredo / Caruru 
(Amaranthus ssp)  

Indicações: 
Presença de  
nitrogênio livre  
(matéria orgânica).  

Alfafa /  
Luzerna 

(Medicago sativa) 
Indicações: 
Solo alcalino e  
argiloso. 

Catassol 
(Chenopodium 
album)
Indicações: 
Solo fértil e rico 
em Molibdênio. 

Serradela-brava 

(Ornithopus compres-
sus) 
Indicações: 
Solo ácido e pobre  
em Molibdênio. 
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Adivinhas  

Lazer 

Anedotas 

Sopa de letras 

 Localize na grelha as pala-
vras da lista que estão es-
critas 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).  

Solução das adivinhas 

1. 2. A professora atendia um telefonema: 
- Está bem, eu tomo nota… O Joãozinho hoje não pode vir à 
escola porque está com gripe. Já agora, quem é que está ao 
telefone? 

E responde do outro lado da linha: 
- É o meu paizinho, professora! 

_____________________________ 

O avô do Joãozinho: 
- Prometi-te uma bicicleta se passasses de ano, mas, afinal, 
chumbaste. Em que empregaste o tempo em vez de estudar? 

O Joãozinho: 
- A aprender a andar de bicicleta, avô… 

_____________________________ 

O pai do Joãozinho: 
- Com o final do segundo período escolar à porta, eu nunca 
pensei que apresentasses notas tão más como estas! Não  
tens vergonha? 

O Joãozinho: 
- Não, não tenho! Veja lá se se lembra que me tinha prometi-
do vinte euros se eu tivesse notas boas. Ora, como eu 
sei que o pai anda mal de finanças… 

- “Quando vem março ventoso, abril sai chuvoso”.  
- “Quem poda em março, vindima no regaço”.  
- “Março, marçagão, manhãs de inverno e tardes de verão”.  
- “Nasce erva em março, ainda que lhe deem com um maço”.  
- “Quando em março arrulha a perdiz, ano feliz”.  
- “Inverno de março e seca de abril, deixam o lavrador a pedir “. 
- “Lua cheia em março trovejada, trinta dias é molhada”.  
- “Março, marçagão, manhã de Inverno, tarde de rainha, noite    

corta que nem foicinha.” .  

P R I M A V E R A A D T 

A S R E S J Q L I P A S 

P W A T V L U Ç P I E B 

O S Q A Ç O I R Í L B S 

I V B I M O N L M U F A 

L A S S E R Ó Ç A T L H 

A I L É M A C V R E O N 

D N E R S T I H Ç A R I 

W Ó Q F J V O B O H E R 

X G O P A N A R C I S O 

V E R B E N A V F G H D 

E B Y I U O D P O I E N 

G M A D R E S S I L V A 

- Primavera 

- Flores 

- Equinócio 

- Papoila  
- Andorinhas 

- Lírio 

- Tulipa 

 

 

 

- Frésia 

- Madressilva 

- Narciso 

- Begónia 

- Verbena  
- Março  
- Camélia 

1 - avelã.  

2 - quatro.  

Sou ave e não voo, 
tenho lã e não sou carneiro, 
e nestas duas palavras 

está o meu nome inteiro. 

Uma casa tem quatro cantos, 
a cada canto está um gato, 
cada gato vê três gatos, 
quantos gatos a casa tem? 
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Topónimos                                                                  Rua Camões  

“Foi prestada uma justa homenagem ao maior poeta da língua portuguesa, através de uma rua que o 
recorda em Loulé, por resolução da vereação municipal de 19/07/1897.  
Em 22/03/1972 foi presente na reunião de Câmara uma Circular do Governo Civil de Faro, no âmbito 
das comemorações do IV centenário da publicação de Os Lusíadas, sugerindo que (…) terras portu-
guesas onde o nome de Camões já está perpetuado numa artéria, cumpre proceder, se necessário, a 
qualquer modificação, no sentido de adequar a importância da artéria à grandeza do vulto que evoca 
e que, nessas mesmas terras, sejam efetuadas, no próximo ano, atos públicos de verdadeira consa-
gração nacional, pela celebração das aludidas comemorações. A Câmara tomou conhecimento e, 
tendo em atenção a circunstância da atual artéria que consagra o nome do poeta na sua dimensão 
não se coaduna com a grandeza do vulto que evoca, deliberou mandar executar o projeto de continua-
ção da mesma, para norte e solicitar a valiosa intervenção do Excelentíssimo Governador Civil no sen-
tido da obtenção da necessária comparticipação do Estado. Tal deliberação nunca foi concretizada.  
 

Luís Vaz de Camões  
A vida de Luís Vaz de Camões permanece repleta de incertezas e vazios: desde a data e local de nas-
cimento até à condição social e formação académica. Supõe-se que, originário da pequena nobreza, 
terá estudado em Coimbra. Frequentou a corte;  combateu em Ceuta, onde perdeu um dos olhos; le-
vou vida boémia em Lisboa; passou por Goa em 1553; foi soldado nas costas do Malabar, Mar Verme-
lho e Golfo Pérsico; na China, desempenhou o cargo de provedor dos defuntos e ausentes; naufragou 
no Tonquim e esteve preso em Goa em 1560. Regressou a Lisboa em 1569 e três anos depois publi-
cou Os Lusíadas, concedendo-lhe D. Sebastião uma tença anual de 15000 réis, em atenção aos poe-
mas e serviços prestados na India. O poema épico de Os Lusíadas, tanto pelo seu conteúdo que refle-
te toda a história e cultura de Portugal, como pela sua linguagem, em que se fundem elementos clássicos e modernos ampliando 
notavelmente o poder expressivo do português, é considerado o maior monumento literário da língua portuguesa.  
Preparou ainda, um volume de obras líricas Parnaso, que se perdeu. Toda a sua restante obra foi publicada postumamente : Anfitri-
ões e Filodemo em 1587, e El-Rei Seleuco em 1614. A lírica, dispersa por vários cancioneiros manuscritos, foi coligida em sucessi-
vas edições”.  
 

Bibliografia:   
- Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.93 e 94. 


