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PROTEGA-SE A SI E AOS OUTROS! 

Use máscara, desinfete as mãos. 

Travar o vírus depende de todos nós! 

 

 

Junho é sinónimo de Santos Populares, de 
bailes e arraiais, de sardinhadas, de marchas 
populares, do início de verão e das idas à 
praia. Este será o segundo ano consecutivo 
em que a pandemia não nos deixou “viver” 
junho como estávamos habituados. Falta-nos 
a animação mas continuamos com a fé de 
brevemente podermos voltar às festas em 
segurança.  

Nesta edição d’O Mariola 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 Mari-
ola” cheio de novidades e animação.  

Na página 2 relembramos que está em curso a  campanha de vacinação antir-
rábica e identificação eletrónica de  canídeos e quais as datas e locais em que 
a mesma estará na nossa Freguesia.  

Se quer saber quais as intervenções que a Junta de Freguesia tem vindo a rea-
lizar nos últimos tempos, consulte a página 4.  

Ainda nesta edição falamos de vacinação para a covid-19 e da ajuda que a Jun-
ta de Freguesia pode dar no agendamento da mesma.  

Porque nunca é demais relembrar e a pandemia continua por aí, 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!   

Desejamos a  todos um excelente mês de junho!  

A equipa d” O Mariola” 

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

Campanha de Vacinação Antirrábica  
e Identificação Eletrónica 2021 

 

Para além das datas acima indicadas, a vacinação antirrá-
bica 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.  

Lugares Local  Dia Hora 

Soalheira Largo  14 de junho  09h00 

Parragil Largo  14 de junho  09h30  

Monte Seco  Largo  14 de junho 10h30  

Vale Telheiro  Escola Primária  25 de junho  10h30 

Vale Judeu  Escola  2 de julho 9h00 

Vale Judeu  Café “Silêncio” 2 de julho  10h00 

Estação de 
Loulé  

Junto à escola 5 de julho  10h00 

 

CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO  PARA                 
REGULARIZAÇÃO DE CALÇADA 

Informam-se todos os Muní-
cipes que entre as 7h do dia 
10 de junho e as 7h do dia 
11 de junho a Rua Con-
destável D. Nuno Álvares 
Pereira, Rua da Barbacã, 
Praça Afonso III e Lardo 
Bernardo Lopes irão en-
contrar-se encerradas ao 
trânsito automóvel, por 
forma a que sejam efetua-
dos trabalhos de regularização de calçadas. 

As vias serão sinalizadas provisoriamente assim como os 
respetivos desvios de trânsito.  

Pelos incómodos causados, a Câmara Municipal apela à 
compreensão e colaboração de todos os munícipes.    
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Antes  Depois  

Informações úteis - Covid-19 

   Vacinação Covid-19  

Como funciona o agendamento para a vacina?  

A vacina deverá ser agendada através do portal de agenda-
mento da vacinação e permite que os utentes acima dos 40 
anos, faixa etária que começará agora a ser vacinada inde-
pendentemente de qualquer doença, possam escolher o pon-
to de vacinação em que pretendem ser vacinados. 
Quando os utentes fazem esta opção é-lhes apresentada a 
primeira data disponível, podendo os utentes aceitá-la ou 
escolher outra mais conveniente. No caso de não haver va-
gas disponíveis, os utentes podem optar por ficar em lista de 
espera naquele ponto de vacinação ou escolher uma data, 
noutro ponto de vacinação. Posteriormente, o utente que 
realizou esta inscrição receberá um SMS com a hora precisa 
em que será vacinado no dia e no ponto de vacinação esco-
lhido. Esta mensagem será enviada do número 2424 e deve-
rá ser respondida de acordo com as instruções presentes na 
mesma.  
 

 

https://www.sns24.gov.pt 

Se ainda não foi vacinado e precisa de ajuda para agen-
dar a sua vacina, poderá contatar a Junta de Freguesia de 
São Sebastião, das 9h às 17h através dos telefones 289 
410100 / 912249880 ou presencialmente, devendo ter 
consigo o cartão de cidadão ou o bilhete de identidade e 
cartão de utente.   

Inicialmente previsto para 14 de junho, o Governo decidiu antecipar a entrada em vigor das novas medidas.

Dando seguimento à decisão do Conselho de Ministro de avançar 
no processo de desconfinamento, e avaliada a situação epidemio-
lógica nacional, o Governo determinou que a generalidade do país 
(à exceção dos concelhos de Braga, Lisboa, Odemira e Vale de 
Cambra) pode avançar para a próxima fase de desconfinamento. 

Inicialmente previsto para 14 de junho, o Governo decidiu anteci-
par a entrada em vigor das novas medidas. 

Nota: Se tem mais de 40 anos, deseja ser vacinado e não 
chegou a ser contatado pelo centro de saúde, deverá 
agendar a sua vacina.   

Precisa de ajuda de ajuda para agendar a sua vacina?  

As vacinas são seguras? 

Sim. No desenvolvimento e aprovação das vacinas contra 
a COVID-19, tal como para qualquer outro medicamento, 
estão a ser garantidas a sua eficácia, segurança e qualida-
de, através de ensaios clínicos e de uma avaliação rigorosa 
pela Agência Europeia de Medicamentos. 

A vacina contra a COVID-19 tem efeitos indesejáveis? 

À semelhança de qualquer medicamento, também as vaci-
nas contra a COVID-19 poderão desencadear efeitos inde-
sejáveis. Os efeitos mais frequentes são ligeiros, estão des-
critos no folheto informativo de cada vacina e incluem: 

- reação no local da injeção 

- dor de cabeça 

- dores musculares ou das articulações 

- febre 

- sensação de cansaço 

- enjoos 

- mal-estar geral 
 

Normalmente estes efeitos resolvem-se espontaneamente 
no prazo de três dias. No entanto, se sentir alguns sintomas 
mais graves e persistentes deve consultar o seu médico de 
imediato, nomeadamente se sentir falta de ar, dor no tórax, 
inchaço nas pernas, dor abdominal persistente, dores de 
cabeça intensas e persistentes (mais de três dias), altera-
ções da visão, pontos vermelhos ou manchas na pele em 
local distinto do local da injeção. 
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Antes Depois 

Intervenções na Freguesia  

Reparação de Caminhos  

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 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 do Monte Seco - Fonte da Parra.  

- Caminho do Cerro de Alfeição (Albino). 

- Caminho do Barranquinho. 

- 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 da Boa Hora - Laranjeiras do Helder (sul) 

- Caminho desde a Ponte até à Freguesia de Boliqueime.  

- Caminho do Joaquim da Quinta.  

- Caminho da Sequeira.  

- Caminho do Barnabé.  

- Caminho do Cerro Cabeça Câmara até ao Talefe. 

- Caminho das Estufas do Marinho.  

- Caminho do Cruzamento do Canil até à Britadeira.  

- Caminho do Monte dos Ingleses até à Sequeira. 

- Caminho da cerca do Pires até à Associação de Caçadores.  

- Caminho do Cercado até à Estrada de Loulé (Carrusca). 

- Caminho dos Matos da Picota - Estaleiro do Barra. 

- 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 dos Valados até ao Cercado. 

- Caminho da Longa Vida.  

- Caminho  Norte Via Infante Poente. 

- Caminho antigo da fábrica.  

- Caminho da Várzea da Mão junto às estufas Gabifrutas.  

- Caminho do Luciano Simão.  

- 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.  

 

 

Obras executadas e em execução pela Junta de Freguesia ao abrigo do Contrato Programa estabelecido com a Câma-
ra Municipal de Loulé para o ano 2021:    

Limpeza de Faixas de Gestão de Combustível (Limpeza e reparação de bermas e valetas) 

Norte da E.R. 270 (1) 

- Cabanita.  
- Cruz da Assumada.  
- Vale Telheiro.  
- Sobradinho de Alfeição. 
- Palmeiral. 
- Soalheira. 
- Nora dos Velhos. 
- Varjota. 
- Cerro Alto.  
- Parragil. 

( ≈ 71kms)  

Norte da E.R. 270 (2) Sul da E.R. 270 (1) Sul da E.R. 270 (2) 

- Monte Seco.  
- Boa Hora.  
- Picota. 
- Matos da Picota.  
 

 

 

 

 

 

 ( ≈ 20kms)  

- Celões. 
- Estrada da Estação. 
- Vale Judeu. 
- Pedra d’Água. 
 

 

 

 

 

 

( ≈ 56kms)  

- Estação de Loulé. 
- Cerro de Cabeça de Câmara. 
- Campina de Baixo.  
- Renda. 
- Lagoa de Momprolé. 
- Rocha de Momprolé.  
 

 

 

 

( ≈ 86kms)  
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Atividades e Lazer 

 

Locais Datas e horários 

Monte Seco  14 e 28 (segundas-feiras) 11h15 -12h30 

Soalheira  14 e 28 (segundas-feiras) 09h45 -11h00 

Parragil (Escola)  1, 15 e 29  (terças-feiras) 09h45 -11h15 

Parragil  1, 15 e 29 (terças-feiras) 11h30 -12h30 

Vale Judeu  8 e 22  (terças-feiras) 15h30 - 16h30 

Exposições  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  

 Temporárias: 
“Backwards Archaeology - A look into the future” 

Exposição de Charlie Holt 
Museu Municipal de Loulé  I  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  

Mercadinho  Jornadas técnicas  
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Gastronomia   

 

Fases da Lua 

 

 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

 

Ovos rotos com pimentos e chouriço  

3 a 4 batatas 

Azeite q.b. 
2 dentes de alhos 

½ pimento verde 

½ pimento vermelho 

½ pimento amarelo 

1 c. sopa concentrado de tomate  
1 chouriço 

30g ervilhas 

4 ovos 

Orégãos q.b. 
Sal q.b. 
Pimenta q.b  
 

Descasque as batatas, corte-as em cubos ou palitos finos e frite. 
Pique os alhos e os pimentos, corte o chouriço em cubos. Numa 
frigideira, deite um pouco de azeite e junte os alhos e os pimen-
tos, deixe saltear por alguns minutos. Adicione a pasta de tomate 
e envolva. Depois, junte o chouriço e continue a saltear por mais 
alguns minutos. Adicione as batatas fritas e as ervilhas, envolva. 
Com a ajuda de uma colher, abra pequenos buracos e deite os 
ovos um a um. Deixe cozinhar até que os ovos estejam prontos. 
Tempere com sal e pimenta, polvilhe com orégãos.  
http://www.sweetmykitchen.com 

Sangria de vinho branco 

750 ml de vinho branco  
250 ml de sumo de laranja 

250 ml de refrigerante de limão  
1 limão 

1 maçã  
1 laranja  
1 raminho de hortelã 

1 pau de canela 

Uva vermelha a gosto 

Açúcar amarelo a gosto 

Gelo a gosto  
 

Se quiser ter uma sangria logo mais fresca escolha um vinho 
branco que seja leve e frutado e coloque-o no frigorifico, bem 
como o sumo e o refrigerante.  
Corte as frutas  e coloque-as num jarro grande, seguindo-se a 
hortelã, as uvas, o pau de canela e uma colher de açúcar amare-
lo (depois no fim prove e se achar que é necessário acrescente 
mais), depois deite o vinho por cima e mexa tudo bem, reserve 
no frigorifico para ganhar gosto por pelo menos 30 minutos. Na 
altura de servir adicione o sumo, o refrigerante e algum gelo e 
está pronta!  
https://www.iguaria.com 

 

No Minguante, ceifa de trigo, centeio e cevada. Na horta semear em viveiro alface, alho-

francês, repolho, couves flor e de Bruxelas, couve-nabo, couve-rábano e couve galega. Em 
local definitivo semear cenoura, chicória, nabo, rabanete, salda, etc. Colher a batata de feve-
reiro. Cuidar de milharais, batatais e morangal. Continua a sementeira do feijão para consumo 
em verde. Plantar batata, pimento e tomate. Colher cebola, alho, alface e aipo, da sementeira 
de janeiro. Apanhar as cerejas e as nêsperas. Extrair o mel e a cortiça. Na vinha continuar 
com os tratamentos e aplica o enxofre quando se manifestar o oídio. No jardim semear begó-
nias calêndulas, gipsofilas, goivos e colher rosas, cravos, etc. 

In: Borda D’Água 2021  

Sabia que pode e deve utilizar canela nas suas plantas? (I)  
 

A canela é um excelente tratamento antifúngico, eficaz, seguro, barato e fácil de utilizar.  
 

1. Previne o amortecimento das plantas jovens:  Polvilhe canela em pó na superfície do solo 
após semear as suas semente. A canela ajuda a matar os esporos de fungos presentes no solo e im-
pede-os de infetarem as suas plantas. É necessário reaplicar a canela periodicamente até que as plan-
tas estejam fortes o suficiente para superarem os desafios ambientais. A canela também estimula o 
enraizamento das mudas.  
 

2 . Curar feridas nas plantas: Quando realiza as podas das suas plantas poderá colocar canela 
em pó nas zonas onde realizou os cortes para que estas cicatrizem mais rapidamente.  
 

3. Combater o aparecimento de pulgões: Espalhe um pouco de canela em pó nos vasos das 
suas plantas. Repita o processo passado 2 ou 3 semanas.  
 

4. Fertilização de vegetais: A canela irá combater o aparecimento de fungos mas também irá 
servir como fertilizante natural. Espalhe um pouco de canela ao redor dos vegetais que se encontram 
ainda em crescimento. Repita uma vez por semana.  
(Continua )  

Dia 1 de junho:  
O sol nasce às 05h:13 e  
põe-se às 19h56m.                  
Dia 30 de junho:  
O sol nasce às 05h15m 
e põe-se às 20h12m.  

Neste mês os dias  
aumentam 7 minutos. 

Lua Dia Hora  

Quarto Minguante 2 07:24 

Lua Nova 10 10:53 

Quarto Crescente 18 03:54 

Lua Cheia 24 18:40 

O solstício do verão 
acontece a 21 de junho 
às 03h32.  
Este é o dia mais longo 
do ano no hemisfério 
norte.  

https://asenhoradomonte.com/2020/12/01/utilidades-da-canela-na-horta-jardim/ 
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Adivinhas  

Lazer 

Anedotas 

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).  

Solução das adivinhas 

 

No recreio da escola a Lili pergunta ao Joãozinho: 
– Joãozinho, achas que sou bonita? 

– Claro, Lili… 

– Então quer dizer que casas comigo quando formos gran-
des? 

– Não. De forma alguma! 
A Lili muito triste pergunta: 
– Se sou assim tão linda, porque não casas? Sou muito feia… 
diz a verdade! 
– Não é nada disso – explica o Joãozinho -, é que na minha 
família só nos casamos em família… A minha mãe casou com 
o meu pai; o meu avô com a minha avó, a tia com o tio… Per-
cebes? 

______________________ 

 

Um menino pediu ao pai que o ajudasse a encontrar o menor 
denominador comum num problema de matemática do seu 
trabalho de casa,- Chii! Ainda não encontraram isso? - per-
guntou o pai. - Olha que já o andavam a procurar quando eu 
estava na escola!...  

“Junho calmoso, ano formoso”.  

“Junho floreiro, paraíso verdadeiro”. 

“Pintos de S. João pela Páscoa ovos dão”.  

“Quem em Junho não descansa, enche a bolsa e farta a pança”.  

“Junho, foicinha em punho”.  

“Pelo S. João deve o milho cobrir o chão”.  

“Chuva no S. João, talha o vinho e não dá pão”. 

S O C I R E J N A M R 

A L A J S R U A L E C 

R S B F O Ç N G R L Õ 

D A A I R L H U O A S 

I D L J T F O G U E I 

N E Õ A S E D E R P A 

H U E R A R M I R C E 

A G S D M T A E O I G 

S S E I A R R A S S E 

Q U A D R A S M A S T 

H J I C O S H F I L Õ 
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"Sou uma dama preciosa 

dos mancebos desejada, 
os cães comigo têm rixa, 
só no mar sou desejada." 
 

1. 2. 

- Junho  
- Manjericos 

- Santos populares 

- Sardinhas 

- Fogueiras 

- Arraiais  
- Mastros  
- Alecrim 

- Balões 

- Quadras  

"Diga-me cá, ó senhor, 
já que é tão adivinhão, 
que me vem a mim a ser 
a sogra da mulher 
do meu irmão?" 

1. Mãe 

2. Lua 
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Topónimos                                                              Rua Júlio Dinis                   

Denominada Rua Rasquinho a 19/07/1897, passou a ter a designação atual em 16/06/1948, de for-
ma a recordar o romancista e escritor Joaquim Guilherme Gomes Coelho que adotou como pseudó-
nimo Júlio Dinis.  
O primitivo nome desta rua homenageava, provavelmente, o notável sacerdote do século XIX Joa-
quim Manuel Rasquinho, que teve grande influência no meio eclesiástico do algarve, sobretudo du-
rante o liberalismo.  
 

Artéria construída em 1890, após a Câmara ter deliberado abrir uma nova travessa para comunicar a 
Rua Nova de Quarteira com a de Serpa Pinto visto não ser suficiente a que já existe, e que se requi-
sitasse do Diretor das Obras Públicas um empregado para levantar a planta da dita travessa.  
 

Joaquim Manuel Rasquinho  
Em 1833, quando a divisão do duque da Terceira aportou ao Algarve, o bispo D. Bernardo António 
de Figueiredo retirou-se de Faro, deixando o governo da Diocese confiado ao cónego Joaquim Ma-
nuel Rasquinho, que era provisor e vigário-geral da Diocese. Foi depois nomeado governador tempo-
ral do Bispado, pelo duque de Palmela e prestou-se a dar execução a todas as reformas decretadas 
pelo governo, em matéria eclesiástica. Exerceu este cargo até 02/04/1840, apesar de alguns inter-
regnos.  
Em 19/02/1864, quando exercia as funções de deão da sé do algarve, tomou posse da sé em nome 
do novo bispo D. Inácio do Nascimento Morais Cardoso, que o nomeou provisor e vigário-geral.  
 

Júlio Dinis  
Nasceu no Porto a 14/11/1839 e faleceu na mesma cidade a 12/09/1871. Formou-se em 1861, na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, 
onde ficou como preparador e lente substituto. Tuberculoso desde a juventude, morreu com 32 anos incompletos.  
As suas primeiras tentativas literárias datam de 1856. Situado entre o romantismo e o realismo, foi o primeiro romancista a surgir na 
literatura portuguesa. Escreveu poemas, novelas, contos, peças de teatro e romances, tenso sido estes que imortalizaram o seu nome, 
tornando-se muito populares As Pupilas do Senhor Reitor (1867), Uma Família Inglesa (1868), A Morgadinha dos Canaviais (1868), 
Serões da Província (1870), Os Fidalgos da Casa Mourisca (1871) e Poesias (1874).   
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