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PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS! 

Vacine-se.  
Use máscara, desinfete as mãos. 

Travar o vírus depende de todos nós! 

 

MENSAGEM DE AGRADECIMENTO À POPULAÇÃO 

Queremos agradecer a todos os fregueses de São Sebastião por 
depositarem a vossa confiança maioritária no nosso projeto e na 
nossa lista do Partido Socialista, podem confiar que iremos dirigir os 
destinos desta Junta de Freguesia em prol de todos sem exceção e 
com todos. Com o fecho das urnas terminou a campanha e desde aí 
somos uma equipa que vive e pensa S. Sebastião todos os dias. 

Nesta hora de balanço não posso deixar de agradecer a todos vocês 
por terem acreditado em nós, em especial ao Dr. Vítor Aleixo que, de 
uma forma inesperada para mim, me convidou para liderar este pro-
jeto, aos elementos da minha lista e aos da Comissão de Honra que 
disseram sim e sem receio de dar a cara pela lista liderada por um 
independente, às muitas amigas e amigos que nos apoiaram e incen-
tivaram e aos elementos da oposição que nos felicitaram.  

Queremos efetivamente dar continuidade ao trabalho do Executivo 
que cessou funções e contribuir para a qualidade de vida dos nossos 
fregueses, tentando trabalhar bem nas áreas e competências que 
estão atribuídas à Junta de Freguesia e fazer A Ponte com a Câmara 
Municipal naquelas áreas que são da sua responsabilidade. Por isso, 
iremos criar as “Presidências Abertas” para conhecer ainda melhor a 
realidade do nosso território e incentivar os fregueses a comunicar qualquer situação que necessite ser 
intervencionada ou a apresentar as suas propostas. 

É nossa pretensão dar seguimento aos projetos e ideias que temos para dar nova imagem à zona antiga 
da cidade em parceria com a Câmara Municipal, contribuir para um incremento do turismo religioso e de 
natureza, dar maior qualidade de vida aos nossos seniores, tentar criar parcerias válidas e úteis com os 
nossos jovens, continuar a manutenção das escolas EB1 e Jardins de Infância, apoiar as famílias efeti-
vamente carenciadas, etc. e, claro está, a manutenção e melhoramento das acessibilidades que é onde 
se investe a maior fatia do orçamento da Junta de Freguesia com cerca de 177 Kms de estradas e cami-
nhos à sua responsabilidade, mas, mesmo com limitações orçamentais, queremos dar maior atenção à 
limpeza e capinar mais vezes as bermas nos locais urbanos da freguesia.   

Vamos trabalhar em equipa com humildade, dedicação, competência, ser parceiros com os nossos con-
cidadãos para um futuro melhor e recuperar ou aumentar o orgulho de aqui residir, trabalhar ou ter nas-
cido, pois TODOS TEMOS SÃO SEBASTIÃO NO CORAÇÃO.  

Bem hajam. 
 

Analídio Ponte 

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

O Salão de Festas Municipal, é a partir do dia 2 de novembro o 
novo local para onde se deverão dirigir os munícipes com agenda-
mento para a toma da vacina contra a gripe sazonal e para a 3ª 
dose contra a Covid-19. 

Novo local de vacinação  

Cabaz de Natal 2021 

Inscrições na Junta 
de Freguesia de São 
Sebastião nos dias 4 
e 5 de novembro, no 
seguinte horário:  
9:30h-12:30h e 
13:30h-16:30h.  
De forma a otimizar 
os procedimentos 
as/os munícipes 
deverão apresentar 
os seguintes documentos de todos os elementos do agregado 
familiar:  

Comprova�vos dos rendimentos 

IRS de 2020 ou nota de liquidação;  
Recibos de vencimento;  
Comprovativos de pensões / reformas;  
Comprovativo de abonos de família e pensões de alimentos;  
Outros subsídios pecuniários (exemplo : RSI)  
 

Comprova�vos das despesas  

Recibo de luz, água e gás (com número de contribuinte).  
Recibo da renda de casa;  
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Depois  

Informações úteis  

 

Na sequência do ato eleitoral do dia 26 de setembro, teve lugar 
no passado dia 12 de outubro a tomada e posse dos órgãos elei-
tos para a Junta de Freguesia de São Sebastião.  

No quadriénio 2021-2025 a constituição dos órgãos executivo e  
deliberativo da Freguesia de São Sebastião é a seguinte:  

 

Executivo da Junta de Freguesia : 

Analídio Ponte  – Presidente 

Hugo Martins – Secretário 

Jorge Batista – Tesoureiro 

Joana Conceição – 1ª Vogal 
Ariana Viegas – 2ª Vogal 

Assembleia de Freguesia:  

Mesa da Assembleia 

Pedro Silva  – Presidente 

Carla Teixeira – 1ª Secretária 

Filipe Rosa –  2.º Secretário 

Bancada do Partido Socialista 

Manuel Gonçalves 

Maria João Carapeto 

José David 

Fátima Santos 

Gonçalo Rodrigues 

Bancada do Partido Social Democrata   

José Leal 
David Coelho 

Susana Casanova 

Helder Faísca 

Bancada do Partido CHEGA 

Rogério Guerreiro 

 

 

Tomada de posse dos órgãos eleitos  1ª Presidência aberta  

Cerimónia do Dia dos Finados  

No passado dia 02 de novembro, pelas 9h, teve lugar no Ce-
mitério de Loulé, nos talhões da Liga dos Combatentes de 
Loulé e dos Bombeiros Municipais de Loulé, uma cerimónia de 
homenagem aos militares e aos bombeiros falecidos.  

A Junta de Freguesia de São Sebastião esteve representada 
nesta homenagem e como habitualmente ofereceu uma coroa 
de flores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: CML  
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Atividades e Lazer  

Auditório do Solar da Música Nova 

Música 

TEMPORADAS RUSSAS  
CONCERTO 

07 de novembro - 17h00 

75 minutos +/- Público em geral  
Entrada gratuita  
 

Cinema 

FILME FRANCÊS DO MÊS  
“ÉNORME” ALLIANCE FRAN-
ÇAISE 

09 de novembro - 21h00 

60 minutos +/- Público em geral  
Entrada gratuita  
 

Cinema/Debate 

QUESTO É IL PIANO  
FESTIVAL VERÃO AZUL  
14 de novembro - 16h00  
Entrada gratuita  
 

 

 

Música 

CICLO ILUSTRE DESCONHE-
CIDOS  
OSMOSE 

20 de novembro - 19h00 

60 minutos +/- 5€ - Público em 
geral  
 

Encontro 

XI ENCONTRO INTERNACIO-
NAL DE ARTE PARA A INFÂN-
CIA E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL - COMPANHIA DE MÚ-
SICA TEATRAL 

13 de novembro - 09h00– 18h00 
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Atividades e Lazer (continuação) 

 

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  

Unidade Móvel de Saúde  

Exposições  

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  

Temporárias: 

“Backwards Archaeology - A look into the future” 

Exposição de Charlie Holt 
Museu Municipal de Loulé    
Terça a sexta: 09h30 - 17h30 

Sábado: 09h30 - 16h00  

100 anos do castelo de Loulé em imagens  
Exposição de fotografia 

Castelo de Loulé - Torre albarrã 

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

Sábado: 09h30 - 16h30 

“Bota Filipe o pioneiro”  
Exposição de obras de Bota Filipe 

Curadoria de Cândida Paz e Charlie Holt 
Convento de Santo António  
Até 20 de novembro 

Terça a sábado: 10h00 - 16h30  

Bibliomóvel 

 

Locais Datas e horários 

Soalheira  15 e 29 (segundas-feiras) 09h45 -11h00 

Monte Seco  15 e 29 (segundas-feiras) 11h15 -12h30 

Parragil (Escola)  2, 16 e 30 (terças-feiras) 09h45 -11h15 

Parragil  2, 16 e 30 (terças-feiras) 11h30 -12h30 

Vale Judeu  12 e 26 (terças-feiras) 15h30 - 16h30 

 

Venha descobrir a sua cidade  

8 de novembro  

Vale Telheiro 

Soalheira 

Parragil 

Boa Hora 

Monte Seco 

9 de novembro 

Praça Manuel Arriaga 

(Largo Manuel da Mana) 

Estação de Loulé 

(Junto ao Café da CP)  

Várzea da mão   

Vale Judeu  

A unidade móvel de saúde estará na Freguesia de São 
Sebastião, nos dias 8 e 9 de novembro, a partir das 8h30m.  

 

Esta iniciativa preten-
de dar a possibilidade 
aos residentes no 
concelho de conhece-
rem um pouco mais 
da cidade de Loulé. 
As suas ruelas carre-
gadas de história, os 
seus monumentos e 
museus mas também 
mostrar novos proje-
tos que mantêm vivas 
tradições antigas dan-
do-lhes um toque de 
modernidade. 
Inscrições: email lou-
lecriativo@cm-loule.pt 
ou pelo    telefone 
289 400 829. 

São Martinho na Quinta da Tôr 
13 de novembro  
Quinta da Tôr 
Inscrições: geral@quintadator.com 

+351 968 427 274  

Vive em Loulé? Venha descobrir a sua cidade! 
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Gastronomia   

 

Agricultura e jardinagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pomares devem ser estercados no Crescente e podados no Minguante, devendo protege-

los das geadas. Plantar cerejeiras, pessegueiros, pereiras e macieiras, no Crescente. Na 
horta semear agrião, alface, cenoura, couves, com exceção da couve-flor e brócolos. 
Semear batata (nas zonas secas), alho, couve temporã, tremoço. Semear fava, ervilha, e em 
camas quentes, alface, beterraba, cebola, nabiça, nabo, rabanete e tomate. Semear cereais 
de pragana, como a aveia, centeio, cevada e trigo. Colher azeitona e beterraba. Na adega, 
verificar as vasilhas do vinho novo. Destilar bagulho para fazer a aguardente. No jardim ester-
car covas para a plantação de árvores ou arbustos na primavera. Estacar as plantas contra o 
vento. Plantar bolbos de flores. Podar as roseiras e plantar novas. Animais: o gado transita 
para o regime seco com feno, palha e grão.  

 

In: Borda D’Água 2021  

O que é a Perlite e como pode ser usada na horta (I) 

 

A perlite é um material de origem geológica que ocorre de modo natural através 
da atividade vulcânica. Quando aquecida a altas temperaturas (871°C) expan-
de cerca de 13 vezes o seu tamanho original. É um processo que pode ser 
comparado ao fabrico de pipocas. O resultado é um material granulado e extre-
mamente leve. A sua leveza deve-se ao facto de cada partícula ser composta 
por minúsculas células ou bolhas de ar. Nos últimos anos, devido às suas ca-
racterísticas, a perlite tem sido cada vez mais usada na agricultura, especial-
mente no processo de germinação de sementes. Quando é misturada no subs-
trato, numa percentagem de 5-10%, melhora consideravelmente a capacidade 
de drenagem e de retenção de ar bem como diminui a densidade do substrato. Além disso, as partí-
culas da perlite conseguem reter até dez vezes o seu peso em água. Isso deixa prontamente disponí-
vel a humidade e os nutrientes que as plantas precisam. A quantidade de água retida vai depender 
do tamanho das partículas. As mais grossas absorvem menos água dos que as mais finas. Geral-
mente a granulagem fina e média é usada para misturar no substrato e as mais grossas são usadas 
em jardinagem. Escolha o tipo de granulado mais adequado para si.  

 

(continua na próxima edição)                                                                                                                 
 

 https://www.hortasbiologicas.pt 

Broas dos Santos (receita tradicional) 
 

1 kg de farinha com fermento 

400g de açúcar mascavado escuro 

3 colheres de sopa de mel 
3 ovos 

1 colher de chá de sal 
30 g de erva-doce 

1 colher de sobremesa bem cheia 
de canela 

1,5 dl de azeite 

qb de leite 

qb de amêndoas laminadas  
1 ovo para pincelar 
 

Comece por misturar a farinha com o açúcar, a erva doce, o sal e 
a canela num alguidar grande. Envolva muito bem e abra uma 
cova no meio do preparado. Leve o azeite ao lume. Quando co-
meçar a ferver, retire imediatamente do calor e adicione-o à mis-
tura anterior, na cova central. Utilizando uma colher de pau, puxe 
o preparado das laterais para o centro, de forma a misturá-lo com 
o azeite, e envolva bem. Adicione o mel e os ovos batidos e volte 
a misturar suavemente os ingredientes com a ajuda da colher de 
pau. Utilizando as mãos, amasse o preparado e vá adicionando 

leite aos poucos até formar uma bola que não se cola nas mãos. 
Ainda com o preparado no alguidar, volte a abrir uma cova no 
centro da massa. Adicione as amêndoas laminadas na cova. 
Envolva a massa com as amêndoas laminadas até que estas 
fiquem distribuídas de forma uniforme. Divida a massa em pe-
quenas bolinhas. Coloque-as num tabuleiro forrado com papel 
vegetal, pincele-as com o ovo batido e leve ao forno (pré-

aquecido a 180ºC) durante 25 minutos. 

Dicas:  
. A receita original de tradicional das Broas dos Santos é feita 
apenas com amêndoa. No entanto, pode acrescentar outros fru-
tos secos da sua preferência: nozes e pinhões são sempre uma 
boa opção.  
. Pode ainda adicionar uvas passas misturadas com os restantes 
frutos secos. 
. A receita antiga das Broas é feita com açúcar mascavado escu-
ro. Mas se não possuir este ingrediente, pode substitui-lo por 
outro tipo de açúcar. 
. Há quem goste de adicionar um pouco de licor a esta receita 
para lhe apurar o sabor. Se for esse o seu caso, escolha um licor 
o mais neutro possível e utilize apenas 1 cálice. 

 

 

https://ruralea.com/broas-dos-santos-receita-tradicional/ 

Lua Dia Hora  

Lua Nova 4 21:15 

Quarto Crescente 11 12:46 

Lua Cheia 19 08:57 

Quarto Minguante 27 12:28 

Fases da Lua 

Curiosidades  

 

 

 

Dia 1 de novembro:  
O sol nasce às 07h:04m 
e põe-se às 17h36m.  
                 
Dia 30 de novembro:  
O sol nasce às 07h35m       
e põe-se às 17h15m.  
 

Neste mês os dias        
diminuem 52 minutos. 
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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 

  

- “Dia de São Martinho, lume, castanhas e vinho.”  
- “Se o Inverno não erra caminho, tê-lo-ei pelo São Martinho”.  
- “De Todos os Santos ao Advento, nem muita chuva nem muito vento”.  
- “No dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho”.  
- “Pelo São Martinho, todo o mosto é bom vinho”.  
- “Pelo São Martinho, mata o teu porquinho e semeia o teu cebolinho”. 
- “Tudo em Novembro guardado; em casa ou arrecadado”.  
- “Em Novembro, prova o vinho e planta o cebolinho.  
- “Em novembro põe tudo a secar, pode o sol não tornar”.  
- “Se em Novembro ouvires o trovão, o ano que vem será bom.”  

V I N H O T R E S A S R D 

F H J N K L Ç J P E A L R 

S A R O B Ó B A G U H I O 

A T U V E R H L A S N Ç N 

N O J E R O P I G A A T Ã 

O F T M H U I L E R T E S 

T U I B O L O T A S S R A 

I B U R L Ç A S T Ã A V X 

E Y U O T S U G A M C M I 

Z G R E R V I M H O L E R 

A D A L E M R A M R O P A 

1. 2. 

- Novembro 

- Magusto 

- Abóboras 

- Bolotas 

- Jeropiga 

- Castanhas 

- Vinho  
- Romãs 

- Azeitonas 

- Marmelada  

A esposa diz para o marido:  
- Se eu soubesse que eras tão pobre, nem teria casado 
contigo…  
O marido responde: 
- Mas não foi por falta de aviso. Eu sempre te disse: Tu 
és tudo o que tenho!  

______________________________  
 

- Vamos passar um fim de semana maravilhoso? 

- Sim, amor! 
- Sem stress, sem gritos e discussões?  
- Claro, amor! 
- Boa, até segunda-feira então.  

_____________________________ 

O chefe para o empregado: 
- Acreditas na vida depois da morte? 

O empregado:  
- Claro que não! Não existem provas disso.  
O chefe:  
- Pois, mas agora existem. Ontem depois de teres saí-
do para ir ao funeral do teu tio, ele veio aqui à tua pro-
cura. 

Qual é coisa, qual 
é ela que entra 
pela porta e sai 
pela janela? 

Qual é a coisa, qual é 
ela, que quanto mais 
longe está mais se 
vê? 

3. 

Sou adorado por 
todos, porque a todos 
faço bem, sirvo tam-
bém de relógio, aos 
que relógios não têm. 

1. O vento  
2. O nevoeiro  
3. O sol  
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Topónimos                                               Rua Infante D. Henrique 

Após abertura das novas ruas do Bairro de S. Francisco foi deliberado homenagear este vulto da 
história nacional, a 19/07/1897, perpetuando o seu nome na toponímia local. 

Em 16/06/1948 foi decidido classificar uma transversal entre a Rua Brites de Almeida e a Rua de 
Angola como Travessa de São Tomé. Contudo, este topónimo foi suprimido recentemente e esta 
foi englobada na Rua Infante D. Henrique, uma vez que constitui o seu prolongamento.  

Em 14 de janeiro de 1920 foi deliberado fazer a reparação do pavimento desta rua.  

Infante D. Henrique  

Filho do rei D. João I e de D. Filipa de Lencastre, D. Henrique foi o impulsionador da epopeia 
marítima dos Descobrimentos. Em 194, com 21 anos de idade, destacou-se na conquista da cida-
de de Ceuta, sendo investido como governador da Ordem de Cristo por Martinho V. 

Reuniu vários peritos em navegação, o que tornou as primeiras expedições num êxito, conduzin-
do-o à empresa dos Descobrimentos, que abriu novos rumos ao Mundo. Participou na expedição 
a Tânger (1437) e na conquista a Alcácer Ceguer (1457), reorganizando, igualmente, os estudos 
da Universidade de Lisboa, onde introduziu o estudo da Matemática e Astronomia. Entre 1415 e 
1460 visitou mais de uma dezena de localidades, entre elas Loulé, tendo permanecido grande 
parte da sua vida em Lagos e Sagres.  

Faleceu em Sagres a 23 de novembro de 1460.  

 

 

Bibliografia:   

- Palma, J. , Dicionário toponímico da cidade de Loulé, Câmara Municipal de Loulé, 2009, p.173.  

 


