
Bole�m Informa�vo de São Sebas�ão  

 

EDIÇÃO N.º  136                                                                                                                                      AGOSTO / SETEMBRO 2021 

 

 Nesta Edição:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações úteis  2 a 4 

Atividades e Lazer  5 

Gastronomia 6 

Agricultura e Jardinagem 6 

Curiosidades 6 

Lazer 7 

Topónimos 8 

Contactos:  
Rua José António Madeira 

8100-670 Loulé 

Tel. 289410100  
Tlm: 912249880 

geral@saosebastiao.pt 
www.saosebastiao.pt 
 

     

  

 

 

PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS! 

Vacine-se.  

Use máscara, desinfete as mãos. 

Travar o vírus depende de todos nós! 

 

Agosto e setembro são meses que remetem 
para regresso, regresso a casa para os emigran-
tes que vêm de férias em agosto e regresso à 
escola para milhares de crianças em setembro. 
Mas este ano e após quase dois anos de pande-
mia sentimos pela primeira vez que “existe luz 
ao fundo do túnel” e que um outro regresso, o 
regresso à normalidade está mais perto.  
Com a imunidade de grupo atingida começa o alivio das medidas e o retomar 
de algumas atividades recreativas e culturais que há muito estavam paradas.  
Em setembro teremos o tão aguardado regresso à Freguesia da Unidade Mó-
vel de Saúde (ver página 5).  
Nesta edição lembramos ainda que haverá eleições autárquicas a 26 de se-
tembro e explicamos como poderá saber o local onde votar (página 3).  
A 1 de setembro haverá ainda a última Assembleia de Freguesia deste man-
dato eleitoral (2017-2021) (saiba mais na pagina 4). 
Lembramos ainda que caso precise de ajuda para agendar a vacinação ou 
para imprimir o Certificado de Vacinação pode pedir ajuda na Junta de Fre-
guesia.   
Para que consigamos juntos controlar esta pandemia e regressar à 
“normalidade” o mais rapidamente possível, vamos todos continuar a fazer a 
nossa parte, respeitando as orientações das entidades competentes, sendo 
responsáveis, protegendo-nos a nós e aos outros, porque esse regresso em 
segurança depende de todos nós! 
 

 

A equipa d” O Mariola” 

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

Renovação automática do Cartão de  Cidadão 

O Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. tem em curso uma 
campanha de divulgação sobre a Renovação Automática com 
Entrega em Casa do Cartão do Cidadão destinada a todos os 
cidadãos com 25 anos ou mais, com residência em Portugal, que 
não necessitem de alterar dados neste documento e que não 
estejam sujeitos ao regime do maior acompanhado.  
O processo é muito simples. 60 dias antes do cartão caducar é 
enviada para os cidadãos a carta PIN com as instruções de reno-
vação e uma referência multibanco. Se o cidadão não necessitar 
de alterar dados, bastará efetuar o pagamento com a referência e 
o cartão ficará automaticamente renovado. Depois o cidadão 
poderá acompanhar todo o processo de renovação automática 
no nosso site em irn.justica.gov.pt, mediante o preenchimento de 
um conjunto de dados para termos a certeza que estamos peran-
te o titular do cartão. O novo cartão é enviado, automaticamente, 
por correio registado para casa do seu titular, sem custos adicio-
nais. Caso o titular não se encontre na residência poderá proce-
der ao seu levantamento na loja CTT identificada no aviso que é 
deixado na caixa do correio, nos dez dias seguintes, mediante 
comprovativo da sua identidade, através da exibição do Cartão 
de Cidadão ainda que caducado, Carta de Condução ou Passa-
porte e a carta PIN. 
 

Fonte: irn.justica.gov.pt 

COVID-19 - Levantamento gradual das restrições  

2ª fase do levantamento gradual das restrições, a partir de 
23 de agosto 

Tendo em conta que foram alcançados os 70% da população 
com a vacinação completa, Portugal deixa de estar em Estado 
de Calamidade e passa a estar em Estado de Contingência. 
 

Estas são as  medidas em vigor a partir de 23 de agosto:  

Restaurantes, cafés de pastelarias passam a ter limite máxi-
mo de 8 pessoas por grupo no interior e 15 pessoas por grupo 
em esplanadas;  

Espetáculos culturais com 75% da lotação;  

Eventos (casamentos e batizados) com 75% da lotação; 

Transportes públicos sem limite de lotação;  

Serviços públicos sem marcação prévia - a partir de 1 de se-
tembro 

A próxima e última fase entrará em vigor quando 85% da popula-
ção estiver totalmente vacinada.  

 

Saiba mais em: https://covid19estamoson.gov.pt/ 
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Antes  Depois  

Informações úteis  

Candidaturas abertas para pequenos                  
investimentos na exploração agrícola  

Eleições autárquicas 2021  

 

 

 

 

 

SAIBA O LOCAL ONDE VOTAR  

A partir de 11 de setembro verifique a sua situação no re-
censeamento eleitoral 

 

INFORME-SE  

 

Portal do recenseamento  
 www.recenseamento.mai.gov.pt 
 

SMS 3838  
RE (Espaço) NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO constante no Bi-
lhete de Identidade ou Cartão de Cidadão (espaço)  DATA DE 
NASCIMENTO no formato AAAAMMDD 

Exemplo: RE 12345678 19750910 

 

Linha de Apoio ao Eleitor 
808 206 206 (custo de chamada local)  

 

Junta de Freguesia  

Loulé ganha “Espaço Cidadão”  

A cidade de Loulé recebe um Espaço Cidadão, que abre portas a 
12 de agosto, com o objetivo de garantir um maior número de servi-
ços públicos à população e às empresas além de promover a litera-
cia digital dos cidadãos através do atendimento digital assistido. 
Trata-se de um balcão multisserviços, enquadrado na política de 
modernização da administração pública, pelo que, a partir de ago-
ra, será possível, no mesmo local, tratar de assuntos fundamentais 
para o cidadão como a renovação da carta de condução, a marca-
ção de consultas ou o agendamento de vacinação da COVID-19, a 
prorrogação da permanência de cidadãos estrangeiros no país ou a 
entrega do IRS.  

Fonte: Câmara Municipal de Loulé 
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Informações úteis  

Freguesia de São Sebastião - 131 anos de história   

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 comemora 131 anos de existência.   

Assembleia de Freguesia  - Sessão ordinária de 1 de setembro  

COVID-19 : Precisa de ajuda para marcar a vacina ou para imprimir o Certificado Digital?  

Informamos que pode dirigir-se à Junta de Freguesia de São Sebastião caso precise de ajuda para:  

• Agendamento da vacinação;  

• Impressão do Certificado Digital COVID da UE:  

                  - Certificado de vacinação: Comprova a vacinação completa contra a COVID-19; 

                    - Certificado de testes: Comprova que a pessoa tem um resultado negativo em teste molecular; 

                    - Certificados de recuperação: Comprova que a pessoa teve COVID-19, mas que já recuperou da doença.  

Informa-se que a próxima sessão ordinária desta Assembleia de Freguesia realizar-se-á 
no dia 1 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) – apreciação da informação escrita acerca da atividade do Executivo; 

       b) – 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. 
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Atividades e Lazer  

Unidade Móvel de Saúde  

 

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  

XXX Grande Gala Internacional do Acordeão  Exposições  

Confeção de um taleigo 

07 de agosto, Loulé  
Parceiro: Linhas e Livros  
Inscrições: linhaselivros@gmail.com  
 +351961580704  

Temporárias: 
 

“Backwards Archaeology - A look into the future” 

Exposição de Charlie Holt 
Museu Municipal de Loulé    
Terça a Sábado: 10h00 -16h30 

 

 

“Pergunto às estrelas se posso dançar?”   
Exposição de Christine Henry, Milita Doré e Tatilda.  
Até 4 de setembro 

Convento de Santo António  
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  - setembro  

Em setembro a Unidade Móvel de Saúde estará de regresso à 
Freguesia:  

10 de Setembro 

Vale Telheiro 

Soalheira 

Parragil 

Boa Hora 

Monte Seco 

13 de Setembro 

Praça Manuel Arriaga 

(Largo Manuel da Mana) 

Estação de Loulé 

(Junto ao Café da CP)  

Várzea da mão   

Vale Judeu  

A partir das 8h30  

 

Locais Datas e horários 

Monte Seco  20 (segunda-feira) 11h15 -12h30 

Soalheira  20 (segunda-feira) 09h45 -11h00 

Parragil (Escola)  21  (terça-feira) 09h45 -11h15 

Parragil  21 (terça-feira) 11h30 -12h30 

Vale Judeu  14 e 28 (terças-feiras) 15h30 - 16h30 

25 de agosto, 21h30, Soalheira  
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Gastronomia   

 

 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto: Na horta, em local definitivo, semear agrião, espinafre, feijão, nabo, rabanete, 
repolho de inverno, salsa; em canteiro semear acelga, alface e couve-nabo. Cavar e 
sachar o milharal e as hortaliças, e regar bem, antes das sementeiras e das transplanta-
ções; em estufa semear ervilha e feijão. Recolher a fruta e no minguante secá-la. Na 
vinha desparrar moderadamente, para que as uvas amadureçam. No jardim, regar as 
plantas com bastante frequência. Mudar as cinerárias e amores-perfeitos; colheira mati-
nal de rosas e flores. Setembro: Vindimar. Colher amêndoa. Estercar a terra 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, cenoura, chicória, feijão, 
nabo, rabanete, repolho, salsa; em canteiro, acelga, alface, alho-porro, cebola e tomate. 
Plantar com as primeiras chuvas os morangueiros, regando até pegarem. No jardim ir 
preparando o composto e semear amores-perfeitos, begónias, cravos, gipsófilas, mar-
garidas, malmequeres, miosótis, papoilas e as de florescimento primaveril. Plantar bol-
bos de jacintos, tulipas e narcisos. 

In: Borda D’Água 2021  

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

Spray antifúngico de canela  

Este spray ajuda a combater o aparecimento de ferrugem e 
oídio.  
Antes de fazer a aplicação deste spray é importante remover as 
partes afetadas das suas plantas.  Não coloque as partes doen-
tes das plantas no seu compostor.  

Ingredientes:  
• 2 chávenas de água quente 

• 2 colheres de sopa de canela 

• Frasco de spray 

Coloque a canela dentro de uma taça e a seguir junte a água quente. Mexa a mistura 
e deixe em repouso durante meia hora.  A seguir coe a mistura e coloque o liquido 
dentro do frasco de spray. Agite sempre bem entes de usar. Borrife as folhas e os 
caules das suas plantas com este spray de canela.  

Dia 1 de agosto:  
O sol nasce às 05h:38m e põe-se às 19h47m.                 

Dia 31 de agosto:  
O sol nasce às 06h05m e põe-se às 19h08m.  

Neste mês os dias diminuem 1h:6m. 

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

Tarte de pêssego com limão 

1 placa de massa refrigerada 

30 gr de amido de milho  
60 gr de açúcar  
3 dl de leite meio gordo 

2 ovo M 

1 limão  
3 pêssegos 

Canela q.b. 
 

Pré-aqueça o forno a 180 º C. Forre uma forma de tarte, de 24 cm 
de diâmetro, com a placa de massa e apare o excesso. Pique vá-
rias vezes o fundo da massa com um garfo e, por cima, coloque 
outra forma ou uma folha de papel vegetal e um punhado de legu-
minosas secas (feijão ou grão). Leve ao forno enquanto prepara o 
recheio. Num tacho, misture o amido de milho com o açúcar, junte 
o leite e mexa até dissolver. Leve a engrossar sobre lume brando, 
mexendo sempre. Parta os ovos para uma tigela, bata-os com uma 
vara de arames e junte-lhes a raspa da casca e o sumo do limão. 
Retire o creme do lume e adicione-o aos ovos, mexendo sempre 
com a vara de arames até a mistura estar uniforme. Descasque os 
pêssegos, corte 2 em pedacinhos e espalhe-os sobre a caixa de 
massa. Por cima deite o creme preparado. Leve de novo ao forno 

por mais 40 minutos. Deixe arrefecer, enfeite com o restante pêsse-
go cortado em fatias e polvilhe com canela em pó.  
https://www.pingodoce.pt/receitas/tarte-de-pessego-com-limao/ 
 

 

Barritas de granola 

 

50g de manteiga 

200g de mel 
225g de flocos de aveia 

50g de sementes de girassol 
50g de sementes de abóbora 

100g de amêndoas 

100g de passas ou outro fruto a gosto 

 

Num tacho juntar o mel e a manteiga e levar ao lume até derreter. 
Numa taça juntar os flocos de aveia com as sementes, as amên-
doas e as passas e misturar bem. Juntar a manteiga e o mel derre-
tidos e envolver. Colocar depois num tabuleiro forrado com papel 
vegetal e pressionar bem de modo a formar uma camada uniforme. 
Levar ao forno previamente aquecido a 180ºC cerca de 35 minutos. 
Depois de completamente frio cortar em barritas! Guardar depois 
num recipiente hermético. 
http://paracozinhar.blogspot.com 

Fases da 
Lua 

Setembro Outubro 

Lua Nova 

8  
13h:50 

   7 

00h:52   

Quarto      
Crescente  

15 

15h:20 

13 

03h:25 

Lua Cheia 

22 

12h:02 

 

20 

14h:57 

Quarto       
Minguante 

30 

07h:13 

28 

20h:05 

Dia 1 de setembro:  
O sol nasce às 06h:06m e põe-se às 19h07m.                 

Dia 30 de setembro:  
O sol nasce às 06h32m e põe-se às 18h18m.  

Neste mês os dias diminuem 1h:12m. 
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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 

 

 

- “Em Setembro lavra, semeia e colhe que é mês para tudo.”  

- “Primeiro de agosto, primeiro de inverno”. 

- “Nem em agosto caminhar, nem em dezembro marear”. 

- “O mês de agosto será gaiteiro se for bonito o 1.º de janeiro”. 

- “Em agosto ardem os montes e secam as fontes”.  

- “Temporã é a castanha que em Agosto arreganha”.  

- “Chuvas verdadeiras, em Setembro as primeiras”.  

- “O sol de Agosto cria azeite e mosto”.  

- “Setembro molhado, figo estragado”.  

P R A I A O U I L A S H 

Y I G R E Ã T F E R Ã O 

F C O A S R I O G H U G 

É A S E T E M B R O R U 

R U T P E V R Ã O A B S 

I G O F P L A S A L U A 

A F U É G B O R U O P M 

S E R R A I A R P I G I 

Q U A I T R O L A D O D 

G O N O T U O J V X C N 

L R U P A S T E L E N I 

A O S S E R G E R C X V 

Sem voz, encanto quem 
me ouve; tenho leito e não 
durmo; e como o tempo 
corro sempre. O que sou? 

1. 2. 

- Agosto 

- Setembro 

- Praia 

- Verão 

- Vindimas 

 

 

 

 

 

- Férias 

- Outono 

- Aulas 

- Regresso  
- Praia 

 

Sou mais vasto do que o 
mar e ninguém me pode 
ver, todo o mundo é meu 
lar, sem mim não podes 
viver. O que sou? 

- Chefe, o seu carro é espetacular! Que máquina! 
- Muito obrigado! Se te empenhares no duro e fizeres mui-
tas horas extra, no próximo ano vou comprar um ainda me-
lhor! 

_________________________ 

 

- Chefe, hoje posso sair mais cedo? Vou ser pai…  
Claro Rui, força nisso! 
No dia seguinte: 
- Então Rui, é menino ou menina? 

- Não sei, agora tenho de esperar nove meses.  
_________________________ 

 

Um nobre e rico aristocrata estava dando uma festa na sua 
mansão e reparou que um dos convidados se parecia ex-
tremamente com ele. Pensando que uma semelhança des-
sas não era possível sem laços de sangue e imaginando 
uma possível aventura do pai, aproximou-se do convidado 
e perguntou: 
-“A sua mãe alguma vez foi empregada nesta casa?” 
O convidado respondeu: 
- “Não, mas o meu pai foi cá jardineiro” 

1 - O ar 
2 - O rio  
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Topónimos                                            Rua Dr. Cândido Guerreiro                    

Antiga Rua do Lagar Novo, já aparece com esta denominação nas Décimas da vila de 1770. 
Segundo Ataíde Oliveira este nome foi posto para distinguir da Rua do Lagar Velho, que 
abria para a Rua do Postigo, no ponto hoje ocupado pelo prédio de D. Ana Barros e ia abrir 
no outro extremo à Rua do Espírito Santo. Passou a ter a designação atual em 16/06/1848.  
Em 20/10/1937 a Câmara sugeriu a correção do alinhamento desta artéria, para benefício.  
 

Francisco Xavier Cândido Guerreiro  

Poeta de grande sensibilidade artística, politico distinto e notável jornalista, nasceu em Alte a 
3 de dezembro de 1871. Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra em 1907, exer-
cendo os cargos de advogado e notário em Loulé e em Faro (1923-1941). 
Como político aderiu aos ideias do Partido republicano, desempenhando em Loulé os cargos 
de vereador e presidente da câmara Municipal (1912,13,18 e de 1919 a 22). Durante este 
período pugnou pelo desenvolvimento e modernização do concelho, envolvendo-se empe-
nhadamente na construção da Avenida José da Costa Mealha e iluminação por energia elé-
trica da vila de Loulé.  
Poeta pós– simbolista, fez parte do grupo da renascença Portuguesa, sendo os seus poemas 
ordenados em três géneros, o filosófico (até 1908), o pictural (entre 1908 e 1916) e o erótico.  
Estreou-se com Rosas Desfolhadas (1895), tendo publicado posteriormente Pétalas (1897), 
Sonetos (1904), Balada (1907), Promontório Sacro (1929), As Tuas Mãos Misericordiosas 
(1943) e Sulamitis (1945). O seu Auto das Rosas de Santa Maria, com músicas de Francisco 
Fernandes Lopes, foi representado pela primeira vez a 17 de julho de 1940. Grande parte da 
sua obra está traduzida em italiano, francês e alemão.  
 

Bibliografia:   

- Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.162 e 163 

 


