
Editorial 
 

E ntrámos neste mês de Agosto com o calor a 

fazer-se sentir em força, apesar das noites 

continuarem ainda com algum vento, convidando ao 

lazer e reencontro com os amigos e familiares. 

Neste período de verão têm decorrido e continuam 

por toda a freguesia, as muitas festas levadas a cabo 

pelas diversas coletividades e instituições, que, certa-

mente proporcionarão bons momentos de convívio e 

outras iniciativas que damos conta neste boletim. 

No âmbito da programação de verão a Câmara Muni-

cipal de Loulé apresenta Filmes com Estrelas, cine-

ma ao ar livre, atrás da antiga Escola Primária com a 

película “Canção de Lisboa”. 

No panorama desportivo, destaque para a 6ª edição 

do UTRB – Ultra Trilhos Rocha da Pena, o maior 

evento desportivo (não motorizado) que se realiza no 

interior do Algarve, dia 10 de agosto, esta edição 

com a novidade de ser noturna. Assista às partidas e 

chegadas no Parque Desportivo de Salir. 

Também a tradicional festa religiosa em Honra de N. 

Senhora do Pé da Cruz com um programa musical a 

não perder, baile com o nosso acordeonista Gonçalo 

Tardão e Fábio Lagarto com o seu novo espetáculo 

com banda.  

De registar ainda a habitual Festa do Emigrante nos 

Montes Novos, dia 24 de agosto, com muita anima-

ção e bons petiscos. 

Nunca é demais relembrar a todos, o muito cuidado 

em não ter comportamentos de risco, de estar de 

sobreaviso para o risco dos incêndios, que este ve-

rão já vivenciámos de perto. 

A todos, desejamos que desfrutem de um verão 

excelente, 

Executivo da Junta de Freguesia 

Deodato João  

 

    Dando d’ Vaia 
B o l e t i m  I n f o r m a t i v o  d a  F r e g u e s i a  d e  S a l i r   
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O Cantinho do Dentista 

Branqueamento Dentário 
 

O  branqueamento dentário é um tratamento tem-

porário que consiste numa técnica, sem des-

gaste dentário, onde é aplicado um gel na superfície 

dentária e produz a descoloração/ clareamento da es-

trutura dentária com ou sem ajuda de uma luz laser; a 

sua duração depende da higiene oral, hábitos alimenta-

res e não alimentares, contudo por norma ronda os 2 

anos. 

Os dentes podem adquirir coloração mais escura atra-

vés do tabaco; ingestão frequente de bebidas como 

chá, café, vinho tinto, coca-cola; dentes desvitalizados; 

dentes com trauma; entre outras. 

Este tratamento pode ser realizado em consultório e/ou 

em casa, contudo em qualquer uma das técnicas é ne-

cessário haver uma consulta como o médico dentista de 

forma a ser feita uma avaliação da sensibilidade dentá-

ria, inflamação gengival, existência de cáries, assim co-

mo a cor alvo. 

As pastas dentífricas branqueadoras têm um poder bran-

queador limitado pois possuem agentes abrasivos que 

apenas fazem a remoção dos pigmentos externos dos 

dentes, não sendo capazes de clarear toda a estrutura 

dentária. 

As contra-indicações são a sensibilidade dentária, perda 

de gengiva, restaurações (pois este tratamento não influ-

encia a cor das restaurações existentes em boca), mulhe-

res grávidas e crianças, dentes muito escuros/ acinzenta-

dos pois devido à limitação da resistência dentária aos 

agentes branqueadores poderá não ser possível atingir a 

cor desejada por parte do paciente. 

 

Consulte regularmente o seu médico dentista. 

 

Drª Verónica Rosa 

 

Unidade Móvel de Saúde 
 

A  Câmara Municipal de Loulé informa que a Unidade 

Móvel de Saúde se deslocará à freguesia de Salir nos 

seguintes dias e itinerário, a partir das 8h30:  

 5 de Setembro - Pé de Coelho, Malhão, Sítio das Éguas, 

Carvais de Cima, Sobreira Formosa, Alganduro;  

 6 de Setembro - Freixo de Baixo, Monte Ritas, Freixo de 

Cima, Tameira, Montes Viegas / Montes Santiago, Barro-

sas; 

 9 de Setembro – Monte Poço, Brazieira, Alcaria, Arneiro 

da Rocha, Rocha da Pena;  

 10 de Setembro - Pé da Serra, Taipa, Beirada, Casas, 

Pena de Baixo e Vale do Álamo;  

 11 de Setembro - Pena de Cima, Calçada da Pena, Cer-

ro, Almarjinho, Fonte Figueira, Funcheira, Portela da Na-

ve, Nave do Barão, Nave das Mealhas e Covões;  

 12 de Setembro - Corte Neto, Alto Fica, Ponte de Salir, 

Fonte de Ouro, Palmeiros, Besteiros, Arneiro, Coruja, 

Touriz, Casa Branca e Quintã;  

 13 de Setembro - Vale Covo, Eira da Cevada, Barranco 

do Velho, Cortelha, Vale Maria Dias, Vale da Rosa, Corti-

çadas e Montes Novos; Centro Comunitário Barranco do 

Velho; 

 16 de Setembro – Vendas Novas, Ameixeirinhas, Portela 

do Barranco, Barranco da Cabaça, Califórnia, Sarnadi-

nha, Fornalha e Moita da Guerra.  

 

As situações de acama-

dos que não têm cobertu-

ra pelo Centro de Saúde 

de Loulé e que preten-

dam a visita da Unidade 

Móvel de Saúde, podem 

fazer a sua inscrição na 

Junta de Freguesia. 

Talho FDM 

 

 

 

 
Rua D. Amelia C Ramalho, Salir 

Fábio: 964 855 427 

Matheus: 967 392 420 

Faça já a sua encomenda 



Cartão Jovem da Freguesia de Salir 
 

A  Junta de Freguesia entregou mais subsídios de nata-

lidade. 

Ao casal Emilien Manuel 

Bonnet Silva e Solange Nortista 

da Silva com morada na Rua 

José Viegas Gregório - Salir, 

pelo nascimento do seu primei-

ro filho (Tomás Nortista da Sil-

va), ocorrido no dia 10 de Ju-

lho. 
 

 Ao casal Frederico Gonçalves 

de Sousa e Olga Maria Gonçal-

ves Barão com morada nos 

Montes Novos, pelo nascimen-

to do seu terceiro filho 

(Alexandre Barão de Sousa), 

ocorrido no dia 23 de Maio.  

Estes apoios além de constituírem um prémio e estimular o 

próprio rejuvenescimento na freguesia, são uma ajuda famili-

ar para os primeiros meses de vida das crianças. 

Aos pais, familiares e filhote, desejamos as maiores felicida-

des. 
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Declaração de existências de apiários 

tem de ser feita até 30 de Setembro 

de 2019 
 

A  DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Ve-

terinária relembra que os apicultores devem 

proceder à Declaração Anual de Existências de Apiá-

rios, de 1 a 30 de Setembro de 2019.  

A Declaração poderá ser efetuada diretamente pelo 

apicultor na Área Reservada do Portal do IFAP — Insti-

tuto de Financiamento da Agricultura e Pescas, ou na 

Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da 

Região ou na Associação In Loco. 

Os apicultores deverão fornecer obrigatoriamente as 

coordenadas geo-

gráficas aproxima-

das dos respetivos 

apiários. 

Para mais informa-

ções contacte-nos 

através do tlm:  969 

987 158. 

 



PAVIMENTAÇÃO EM BETÃO DE CAMINHO NA 

CORTE NETO E LARGO NO ALTO DA  

PONTE DE SALIR 

 

 

OBRAS/Intervenções em curso da  

Câmara Municipal de Loulé 
 

PAVIMENTAÇÃO DO TROÇO ENTRE MA-

LHÃO/ ALGANDURO/SÍTIO DAS ÉGUAS E 

SOBREIRA FORMOSA 

 

PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHO NO MONTINHO DO ALGANDURO 

REPAVIMENTAÇÃO DE CAMINHO NO MONTE POÇO 

               ANTES                                               DEPOIS  

PAVIMENTAÇÃO EM BETÃO DE CAMINHO  

NO BARRANCO DO VELHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVIMENTAÇÃO EM BETÃO DE CAMINHOS NA ALCARIA 
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OBRAS / Intervenções em curso  

da Junta de Freguesia 
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UTRP – Ultra Trilhos Rocha da Pena  

10 e 11 de Agosto 
 

O  UTRP – Ultra Trilhos Rocha da Pena – é o 

maior evento desportivo, não motorizado, que 

se realiza no interior do Algarve. O UTRP integra os 

campeonatos nacionais de trail e ultra trail, trazendo a 

Salir os melhores atletas da modalidade a nível nacio-

nal. É organizado pela ATR – Associação Algarve Trail 

Running – em estreita colaboração com a ACS – Asso-

ciação Cultural de Salir, em especial a sua seção de 

motorismo SalirTT. 

Este ano realiza-se a sua 6ª edição, a mais concorrida 

de sempre, tendo rapidamente esgotado as inscrições. 

Serão mais de 650 atletas de 9 nacionalidades distintas 

que, junto com as suas famílias, amigos e equipas de 

apoio, estarão em Salir nos próximos dias 10 e 11 de 

agosto. 

Segundo Germano Magalhães da organização, e presen-

ça já habitual em Salir, o limite das inscrições prende-se 

com o fato de se querer um evento de qualidade e não 

de quantidade, “com este evento pretendemos que as 

pessoas venham conhecer Salir, mas sobretudo quere-

mos que voltem, que voltem sempre!” acrescentando ain-

da que “para isso tem sido fundamental o apoio local da 

Junta de Freguesia de Salir, da ACS, do SalirTT, das di-

versas Associações de Caçadores, entidades que no fun-

do são grupos de pessoas, de pessoas que muito nos têm 

ajudado e a quem muito temos a agradecer!” 

Este ano realiza-se uma edição especial, noturna. Os pri-

meiros atletas partem do complexo desportivo no dia 10 de 

agostos, pelas 18:00h para um percurso de 55 quilóme-

tros, seguidos dos atletas dos percursos dos 24 e 16 quilo-

metras as 19:00h e 19:30h respetivamente. Correm duran-

te toda noite pelos nossos cerros, sendo que os últimos são 

esperados na meta pelas 06:00h da madrugada do dia 11 

de agosto. 

A organização disponibiliza toda a informação no site e no 

facebook do evento em: www.utrp.pt e www.facebook.com/

utrp.pt. 

Deixamos o convite para que todos venham ver os melho-

res atletas nacionais nos trilhos de Salir, ou para participa-

rem na festa que irá decorrer no complexo desportivo de 

Salir. 

 

      Dando d’ Vaia  

Estes textos foram escritos com e sem a conformidade do Novo Acordo Ortográfico, consoante 
opção dos seus autores.  

As opiniões emitidas nessa publicação são da responsabilidade dos autores. Elas não represen-
tam necessariamente opinião da Associação In Loco, das instituições ou dos financiadores deste 
projeto. 

http://www.utrp.pt
http://www.facebook.com/utrp.pt
http://www.facebook.com/utrp.pt

