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PROTEGA-SE A SI E AOS OUTROS! 

Use máscara, desinfete as mãos. 

Travar o vírus depende de todos nós! 

 

 

Maio é o mês das mães, de Maria, do traba-
lhador, da espiga e do Município de Loulé e 
em 2021 é também o mês em que damos o 
maior passo no retorno faseado à 
“normalidade”.  

Esta edição ainda é pobre em “atividades”, 
mas tudo indica que num futuro próximo po-
deremos vivenciar algumas dessas ativida-
des de que temos tantas saudades.  

Nesta edição d’O Mariola poderá consultar as datas da campanha de vacinação 
antirrábica 2021, bem como as datas em que a Bibliomóvel percorrerá a Fre-
guesia.  

Relembramos que o prazo dos Censos 2021 foi prolongado pelo que as respos-
tas poderão ser dadas via internet até ao dia 31 de maio. Se não recebeu os 
códigos para resposta deverá contatar a Junta de Freguesia.  

Para que este desconfinamento 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 responsá-
veis, protegendo-nos a nós e aos outros, porque o regresso à “normalidade” 
depende de todos nós!   

Desejamos a todos um excelente mês de maio!  

 

A equipa d” O Mariola” 

www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 
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Informações úteis  

Foi lançado o concurso público para a obra de ampliação do 
Heliporto de Loulé, uma intervenção que pretende aumentar a 
capacidade de resposta às operações aéreas de emergência e 
proteção civil na região do Algarve. 
Trata-se de uma candidatura financiada pelo projeto transfron-
teiriço Interreg/CILIFO (Centro Ibérico de Investigação e Com-
bate aos Incêndios Florestais), com um investimento estimado 
em 2,6 milhões de euros. 
Localizado na Rua Humberto Pacheco, junto ao Quartel dos 
Bombeiros Municipais, esta é uma infraestrutura que opera nas 
áreas do salvamento e luta contra incêndios e tem como princi-
pais valências a receção de aeronaves particulares, aeronaves 
de emergência médica e combate a incêndios. É aqui que se 
encontram, em permanência, um helicóptero do INEM (Instituto 
Nacional de Emergência Médica) e outro da ANEPC 
(Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil), ambos 
ao serviço de toda a região. 
A instalação atual é composta por placa de operação, hangar 
de apoio e edifício de serviços administrativos do Heliporto Mu-
nicipal. Este projeto engloba, assim, a construção de um novo 
hangar, a ampliação e remodelação de áreas de apoio ao han-
gar existente, a construção de edifício com áreas de apoio de 
gabinetes, arrecadações, instalações sanitárias, balneários e 
zonas técnicas. Também a placa de estacionamento, os depósi-
tos de combustível e os pontos de abastecimento serão remo-
delados. 
Prevê-se que os trabalhos decorram num prazo de 18 meses. 
A intervenção de ampliação do Heliporto Municipal de Loulé 
constitui um investimento de grande relevância a nível regional 
e nacional, visto tratar-se de uma infraestrutura supramunicipal 
de suporte à atividade e operações de emergência, salvamento 
e combate aos fogos florestais, com uma área de amplitude que 
abarca todo o Algarve e áreas adjacentes. 
Este é mais um dos equipamentos que faz parte da ‘cidadela da 
segurança e proteção civil’ que, de há uns anos a esta parte, 
tem vindo a ser criada na área sul da cidade de Loulé. Graças à 
centralidade e proximidade às principais vias de comunicação 
como a A22, A1 ou Aeroporto de Faro, foi aqui que se instalou 
recentemente o Comando Regional de Emergência e Proteção 
Civil do Algarve e onde, em breve, irão nascer as novas instala-
ções do INEM no Algarve. 
 

Fonte: Câmara Municipal de Loulé  

Heliporto vai ser ampliado  

Obra da Escola JI + EB1 Hortas de St.º António 2 

adjudicada por 2,6 milhões de euros  

Aviso Proteção Civil  

A empreitada para a construção de um novo estabelecimento de 
ensino na cidade de Loulé, com capacidade para receber 200 
alunos, já foi adjudicada. São 2,6 milhões de euros que a Câma-
ra Municipal de Loulé irá investir na Escola JI+EB1 Hortas de 
Stº António 2. 
Este equipamento faz parte da política municipal de reforço do 
parque escolar e vem preencher as necessidades existentes, 
tendo em conta o crescimento acentuado da população jovem e 
em idade escolar ao longo dos últimos anos neste concelho. 
O edifício ficará localizado em frente à escola já existente 
(Hortas de Stº António), num lote de terreno de 3.819,00m². 
Destinado a crianças com idades compreendidas entre os 3 e 
os 10 anos, a escola terá, entre outros espaços, 4 salas de ativi-
dades, na componente de jardim-de-infância, e o mesmo núme-
ro no que respeita ao 1º ciclo do ensino básico (do 1º ao 4º 
ano). 
A zona de intervenção prevê não só a construção do edifício 
escolar mas também a requalificação da área envolvente. 
 

Fonte: Câmara Municipal de Loulé  



O Mariola  Página 3 

Edição n.º 133 

Maio 2021 

Antes  Depois  

Informações úteis  

Censos 2021 - Prazos  

O Instituto Nacional de Estatística (INE) prolongou até 
31 de Maio o prazo para responder pela Internet ao 
Censos 2021, passado o prazo preferencial de res-
posta que terminou na segunda-feira.  
Até final do mês, os alojamentos que ainda não res-
ponderam irão receber um aviso de contacto ou a 
visita do recenseador a lembrar a necessidade de 
resposta ao recenseamento.  
Para responder pela internet em censos2021.ine.pt, 
os alojamentos deverão usar os códigos que constam 
nas cartas entregues pelos recenseadores e as res-
postas devem referir-se a 19 de Abril de 2021.  

COVID -19 Plano de desconfinamento  

Vacinação contra a Covid-19 em Loulé   

 

Entrou em funcionamento, no passado dia 27 de abril, mais um espaço para apoiar e 
agilizar o plano de vacinação contra a COVID-19 no concelho de Loulé. Trata-se do Cen-
tro de Vacinação Municipal de Loulé, instalado no Pavilhão Desportivo Municipal da cida-
de, com capacidade para 400 inoculações diárias, podendo esse número ser superior 
caso haja necessidade e o número de vacinas a administrar assim o justifique. Este equi-
pamento vem substituir o espaço de vacinação criado no Centro de Saúde de Loulé. O 
Centro conta com 5 pontos de vacinação, com a possibilidade de expansão. Integra ain-
da uma área de receção, espaço de pré-vacinação e zona de recobro, onde os utentes 
deverão permanecer até 30 minutos após a inoculação. 
Funciona diariamente, incluindo fins de semana e feriados, das 8h00 às 20h00, e, para além dos profissionais de saúde, conta tam-
bém em permanência com elementos do Serviço de Proteção Civil, forças de segurança e funcionários municipais (Departamento 
de Desporto, Departamento de Desenvolvimento Social e Saúde, Divisão de Salubridade e Higiene Urbana e Gabinete de Organiza-
ção de Eventos) que prestam apoio, seja em termos de limpeza do espaço, apoio psicológico, administrativo ou mesmo no acompa-
nhamento dos utentes. 
Recorde-se que o processo de vacinação no concelho de Loulé, que arrancou em meados de janeiro, conta desde o início com ou-
tros dois pontos: um no Centro de Saúde de Loulé (substituído agora por este Centro de Vacinação) e outro na Extensão de Saúde 
de Quarteira. Com o Centro de Vacinação Municipal prevê-se que a administração de vacinas seja fortemente acelerada, permitindo 
alcançar as metas traçadas no âmbito do plano nacional e que a imunidade de grupo tão desejada por todos os portugueses seja 
atingida o mais breve possível. 
Relembre-se que, para serem imunizados contra a COVID-19, os munícipes deverão ser convocados para vacinação mediante con-
tacto do Centro de Saúde, mas poderão, nesta fase, fazer um pedido online de agendamento através do Portal da Direção-Geral de 
Saúde (https://covid19.min-saude.pt/pedido-de-agendamento/)                                                                 
Fonte: Câmara Municipal de Loulé  
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Antes Depois 

Campanha de Vacinação antirrábica 2021 

Sabia que a vacinação antirrábica dos cães com mais de três meses existentes em todo o território nacional é obrigatória?  E que 
todos os cães  terão que estar identificados eletronicamente (chip)?  

A campanha de vacinação antirrábica e identificação eletrónica 2021 vai decorrer nas freguesias do Concelho de Loulé entre os dias 
1 de junho e 9 de julho.  Para além dos prazos acime indicados, a vacinação antirrábica e registo no SIAC( Sistema de Informação 
de Animais de Companhia) poderão ser efetuados na 1ª quarta-feira de cada mês, no Canil Municipal, das 10h00 às 12h00.  

As taxas a aplicar pelos Serviços Oficiais de vacinação antirrábica e de identificação eletrónica para o ano de 2021 são as seguintes:  

- Vacinação antirrábica (Taxa única E) – € 10,00 para os cães e gatos que se apresentem para vacinação em qualquer data.  

- Boletim sanitário de cães ou gatos – € 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.  

Ao acima referido acresce o valor da taxa de registo SIAC, sempre que haja  necessidade e de realizar a identificação eletrónica 
previamente ao ato de vacinação antirrábica (inclui o valor do impresso) - Taxa SIAC (artigo 17.º e artigo 18.º, n.º1, do Decreto Lei 
n.º82/2019, de 27 de junho, na sua atual redação) - €2,50.  

Consulte o edital que se segue para ficar a conhecer os lugares e datas:  
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Atividades e Lazer 

 

Locais Datas e horários 

Monte Seco  3, 17 e 31 (segundas-feiras) 11h15 -12h30 

Soalheira  3, 17 e 31 (segundas-feiras) 09h45 -11h00 

Parragil 

(Escola) 
 4 e 18  (terças-feiras) 09h45 -11h15 

Parragil  4 e 18 (terças-feiras) 11h30 -12h30 

Vale Judeu  11 e 25  (terças-feiras) 15h30 - 16h30 

Exposições  

Temporárias: 

“Backwards Archaeology - A look into the future” 

Exposição de Charlie Holt 

Museu Municipal de Loulé  I  Terça a Sábado: 10h00 - 16h30 

 

“Múltiplos falantes”  

Exposição de João Moniz 

Convento de Santo António  
17 de abril a 29 de maio  
Terça a Sábado: 10h00 - 16h30 

 

Permanentes:  

Museu Municipal de Loulé 

Terça a sábado: 10h00-16h30 

 

Pólo Museológico dos Frutos Secos  

Terça a sexta: 9h30 - 13h30 e 14h30 - 17h30  
Sábado: 09h30 - 16h00  

Bibliomóvel 

 

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  

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  

BIBLIOCASA - Serviço domiciliário de apoio à leitura  

 
Serviço domiciliário de apoio à leitura para munícipes com limitações de mobilidade, perma-
nentes ou temporárias. 
Este é um serviço que garante às pessoas condicionadas por limitações de mobilidade, ain-
da que temporárias, um serviço de leitura pública que facilita o acesso à informação e uso 
da documentação. 
O BIBLIOCASA disponibiliza os seguintes recursos: empréstimo de livros, DVDs, CDs, jogos 
e CD-Roms, serviço de entrega e recolha de livros e outros documentos, e serviço de infor-
mação à comunidade. 
Os utilizadores podem (autonomamente ou apoiados por funcionários 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 (289 400 850). Posteriormente, procede-se à avaliação e seleção dos leitores que o 
BIBLIOCASA integrará. 

Fonte: Câmara Municipal de Loulé  
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Gastronomia   

 

Fases da Lua 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  
 

Espetadas de porco com farinheira e maça no forno  

Ingredientes para 4 pessoas: 
- 500g de carne de porco em pedaços  
- 1 farinheira 

- 1 maçã 

- 100ml de vinho branco 

- sal e pimenta q.b. 
- 2 dentes de alho 

- 1 folha de louro 

- 1 colher de sobremesa de massa de  
   pimentão ou colorau 

 

Comece por temperar a carne de porco já partida em cubos com 
sal, pimenta, o colorau ou massa de pimentão, os dentes de alho 
em pequenos pedaços, o louro partido e o vinho branco. De prefe-
rência deixe assim de uma dia para o outro a marinar. Corte de-
pois a maçã em cubos pequenos e a farinheira (crua e com a pele) 
em rodelas não muito grossas. Alternadamente vá colocando em 
espetos de bambu, alternadamente, a carne, a farinheira e a maçã 
até esgotar os ingredientes. Coloque depois a carme num tabulei-
ro forrado com papel (alumínio ou vegetal) ou pincelado com um 
pouco de azeite, numa camada só, e leve a cozinhar no forno pre-
viamente aquecido a 180ºC durante cerca de 45 minutos, rodando 
as espetadas a meio do tempo. Em alternativa grelhe-as como 
habitualmente. Sirva depois com uma salada e umas batatinhas 
assadas.  
http://paracozinhar.blogspot.com/2019/09/espetadas-de-porco-com-farinheira-e-maca.html 
 

 

 

Bolo rápido de iogurte e morangos  
 

3 iogurtes naturais ou de morango 

300 g de açúcar 
100 g de manteiga derretida 

2 colheres de chá de extrato de baunilha 

3 ovos 

300 g de farinha T65 sem fermento 

2 colheres de chá de fermento em pó 

1 colher de chá de sal fino 

300 g de morangos cortados em pedaços 

doce de morango q.b. 
açúcar em pó para polvilhar 
 

Numa taça grande, misture o iogurte, o açúcar, a manteiga derreti-
da e o extrato de baunilha com uma vara de arames. Adicione os 
ovos, um a um, batendo entre cada nova adição. Junte a farinha, 
fermento em pó e sal, batendo até ficar com uma massa homogé-
nea. Finalmente, envolva metade dos morangos. Verta a massa 
num tabuleiro grande untado e alise. Por cima, distribua montinhos 
de doce e os restantes morangos. Leve a forno pré-aquecido a 
180º C durante 45 a 50 minutos, ou até que verifique que o bolo 
está cozido fazendo o teste do palito, no centro do bolo. Retire do 
forno e deixe amornar ou esfriar e sirva polvilhado com um pouco 
de açúcar em pó.  

Notas: Em alternativa ao iogurte natural, pode usar iogurte com aroma de 
morango, se usar morangos, ou com o aroma da fruta que usar. Em 
alternativa ao morango, pode usar outra fruta macia (frutos vermelhos, 
pêssego, banana, etc.) A farinha T65 sem fermento pode ser substituída 
por farinha T55 com fermento, a vulgar farinha para bolos.                
https://claradesousa.pt/receita/bolo-rapido-de-iogurte-e-morangos/ 

Lavrar à volta das matas e limpar o melhor possível para evitar incêndios. Regar os batatais e 
tratar com as caldas. Enxertar damasqueiros, amendoeiras, cidreiras e laranjeiras. Na horta 

(no crescente), em local definitivo, semear e plantar abóboras, agrião, alface, beterraba, bróco-
los, cenoura, couves, espinafre, feijão, melancia, melão, nabo, pepino, pimentos, rabanete, 
repolho, etc. Colher alcachofras, espargos, ervilha, fava, cebola verde. Plantar tomate e tratar 
o já plantado com caldas cúpricas. 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 2021  

Benefícios do cravo-túnico na horta  

 

A consociação dos cravos-túnicos (também conhecidos por tagetes ou cravos-de-

defunto) com outras culturas na horta como por exemplo os tomateiros, pimenteiros 
e feijoeiros permitem obter bons resultados devido às suas características insetici-
das naturais. Após 3 meses da sementeira as suas raízes começam a libertar uma 
secreção com substâncias nematicidas que eliminam as nematoides (larvas) do 
solo.  
 

- Funciona como repelente de formigas, insetos prejudiciais, mosca branca, pulgões, ácaros e algu-
mas  lagartas devido ao odor intenso que os cravos-túnicos exalam.  
 

- Os cravos-túnicos possuem pequenas glândulas que contêm óleos essenciais 
permitindo fazer o seguinte bioinsecticida: 100 g de Cravos-Túnicos (caule, folhas e 
flores);1 L de Água. (Juntar todos os ingredientes e levar ao lume até ferver; coar o 
preparado e deixar arrefecer; pulverizar as plantas infetadas).  
 

http://vidafeliz-m.blogspot.com/2017/09/beneficios-dos-cravos-tunicos-na-horta.html 

Dia 1 de maio:  
O sol nasce às 05h:39 e  
põe-se às 19h29m.                  
Dia 31 de maio:  
O sol nasce às 05h14m 
e põe-se às 19h55m.  
 

Neste mês os dias  
aumentam 51 minutos. 

Lua Dia Hora  

Quarto Minguante 3 19:50 

Lua Nova 11 19:00 

Quarto Crescente 19 19:13 

Lua Cheia 26 11:14 
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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 senti-
dos. 

 
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 

 

Era uma vez um menino de 6 anos que ainda não falava nada. 
Um dia, vira-se para a avó e diz: - Vó-vó! 
Fazem uma grande festa e, no outro dia, a avó morre. 
No outro dia ele diz: 
– Vô-Vô! 
No outro dia morre o avô. 
O mesmo acontece com a tia e o tio. 
Um dia o rapazinho diz: 
– Pa-pa! 
O pai fica aflito, vende tudo o que tem e embebeda-se até não 
poder mais. Volta a casa muito admirado por ainda estar vivo. 
Quando chega, diz-lhe a mulher: 
– Onde é que andaste toda a noite para vires neste estado? 
Nem imaginas o que aconteceu…sabias que morreu o carteiro? 

___________________________ 

Um homem entra em casa a correr e grita para a mulher:  
- Mariiiia! Ganhei o euromilhões!! Faz as malas! 
- Ai que bom! E levo roupa para o calor ou para o frio? - per-
gunta a mulher felicíssima.  
E diz o homem:  
- Leva tudo! Vais para casa da tua mãe…! 

- “Favas o Maio as dá, o Maio as leva”. 
- “Maio claro e ventoso, faz o ano rendoso”. 
- “Maio que não der trovoada, não dá coisa estimada”.  
- “Maio frio, Junho quente, bom pão, vinho valente”.  
- “Maio hortelão, muita parra e pouco pão”.    
- “A boa cepa, Maio a deita”.  
- “A erva, Maio a dá, Maio a leva”.  
- “Quando Maio chegar, é preciso enxofrar”. 
- “Quando Maio chegar, quem não arou tem que arar”. 
- “Maio me molha, Maio me enxuga”.  

A M C E O A L D O A R 

R I E D I V U A T F U 

U L C E A U A P G E I 

O M A L M E Q U E R P 

P A T H K H U T P I A 

U I E M A J I O A A R 

A O D A I R E F P D I 

S P E R C U S O I O E 

E D S I A T P I U Y V 

A R P A P O I L A B I 

V I D E R O G I R T L 

E 

A 

R 

V 

O 

Q 

S 

E 

R 

O 

L 

F M I R C E L A S D A O 

 

 

No campo me criei 
Atada com verdes laços;  
E aquele que chora por mim 

Está a partir-me aos pedaços.  
 

1. 2. 

- Maio 

- Malmequer 
- Mãe 

- Maria 

- Espiga 

- Videira 

 

 

 

- Trigo 

- Flores 

- Alecrim 

- Oliveira 

- Papoila 

- Feriado 

 

 

São quatro irmãs gémeas 

Que voltas e voltas dão,  
Mas que por mais que girem 

Nunca na vida se encontrarão. 

1. As pás do moinho  

2. Cebola  
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Topónimos                                               Rua Marquês de Pombal         

Por deliberação da edilidade, em sessão de 19/07/1897, foi atribuído em Loulé o topónimo a 
uma artéria que recorda aquele estadista do século XVIII.  
 

Sebastião José de Carvalho e Melo 

Conde Oeiras e Marquês de Pombal, nasceu em Lisboa a 13 de maio de 1699. Foi 
um nobre, diplomata e estadista português.   
Foi secretário de Estado do Reino durante o reinado de D. José I (1750-1777), sendo consi-
derado, ainda hoje, uma das figuras mais controversas e carismáticas da História Portugue-
sa.  
Representante do despotismo esclarecido em Portugal no século XVIII, viveu num período 
da história marcado pelo iluminismo. Iniciou com esse intuito várias reformas administrativas, 
económicas e sociais. Acabou com a escravatura em Portugal Continental a 12 de fevereiro 
de 1761 e, na prática, com os autos de fé em Portugal e com a discriminação dos cristãos-

novos, apesar de não ter extinguido oficialmente a Inquisição portuguesa, em vigor "de jure" 
até 1821. Por outro lado, criou a Real Mesa Censória em 1768, com o objetivo de transferir, 
na totalidade, para o Estado a fiscalização das obras que se pretendessem publicar ou divul-
gar no Reino, o que até então estava a cargo do Tribunal do Santo Ofício. Durante o reinado 
de D. João V foi embaixador nas cortes do Reino da Grã-Bretanha, em Londres, Inglaterra, e 
do Sacro Império Romano-Germânico, em Viena, Arquiducado da Áustria. A sua administração ficou marcada por duas contrarieda-
des célebres: o primeiro foi o Terramoto de Lisboa de 1755, um desafio que lhe conferiu o papel histórico de renovador arquitetónico 
da cidade. Pouco depois, o Processo dos Távoras, uma intriga com consequências dramáticas. Foi um dos principais responsáveis 
pela expulsão dos jesuítas de Portugal e das suas colónias. 
Após a morte de D. José (1777) foi destituído das suas funções.  Faleceu em Pombal a 8 de maio de 1782.  
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