
Editorial 
 

C aminhamos a passos lar-

gos para o final do terceiro 

e último mandato que teve início 

em outubro de 2017. 

É importante assinalar um con-

junto de circunstâncias não pre-

vistas, neste mandato, em que 

este se pode dividir em dois perí-

odos, o período antes da pande-

mia, o segundo período depois 

da pandemia, de março 2020 a 

setembro de 2021, no qual fo-

mos levados a alterar comporta-

mentos, em prol da segurança e 

do bem comum. Existiram vários 

impedimentos e constrangimen-

tos no que se refere à realização 

de inúmeros eventos e ativida-

des, mas que gradualmente vão 

regressando para satisfação de 

todos. É o caso do Festival Inter-

nacional do Acordeão que teve 

lugar no dia do Mercadinho. Inte-

grado no âmbito do Geopalcos 

Arte.Ciência.Natureza irão de-

correr várias atividades artísticas 

na freguesia e encontra-se a 

Exposição no Posto de Turismo 

de Salir, denominada “A vida há 

230 Milhões de Anos”. Aos pou-

cos vamos retomando a vida 

mais normal, 

Um bem hajam, foi gratificante e 

um prazer trabalhar para todos,                                 

Deodato João 

Presidente da J.F.de Salir 

“Cozinha Partilhada de Salir” 

Loulé aposta na valorização da produção local  

através da transformação 
 

A  Câmara Municipal de Loulé lança mais uma iniciativa para apoiar os 

produtores locais, possibilitando-lhes a utilização da “Cozinha Partilhada 

de Salir”, através de um processo de inscrição que já está a decorrer. 

Este é um espaço de uso partilhado, ao serviço da comunidade de produtores, 

que permitirá aos que não têm condições para a transformação dos seus produ-

tos, em espaço licenciado próprio, utilizar esta nova infraestrutura com um equi-

pamento base e todos os requisitos necessários, bem como a sua colocação no 

mercado, em pequenas quantidades. Abrange a área de cozinha, associando 

também as áreas de embalamento, receção de matérias-primas, preparação, 

confeção e rotulagem. 

Este equipamento pre-

tende criar valor nos 

produtos da produção 

local, permitindo testar o 

seu mercado e a viabili-

dade dos mesmos, antes 

dos produtores avançarem para investimentos elevados. 

A “Cozinha Partilhada de Salir” poderá ainda ser disponibilizada para a realiza-

ção de workshops demonstrativos de utilização de produtos locais, como forma 

de divulgação e demonstração do potencial de recursos endógenos, visitas e 

ações de capacitação, para produtores e transformadores no domínio alimentar. 

As normas de utilização estão disponíveis no site da Câmara Municipal de Loulé 

(www.cm-loule.pt <http://www.cm-loule.pt>). 

Para mais informações, lista de CAEs que é possível operar na cozinha e solicita-

ção do formulário de candidatura à utilização, os interessados deverão contactar a 

Divisão de Economia Local, Comércio e Turismo da Câmara Municipal de Loulé, 

através do telefone 289 400 829 ou email gae@cm-loule.pt <mailto:gae@cm-

loule.pt>. 

É de sublinhar que a Câmara Municipal de Loulé tem vindo a desenvolver ações 

no sentido de apoiar a instalação de micro e pequenas empresas no concelho. 

Nesse sentido, e consciente das dificuldades de muito empreendedores em terem 

um espaço para a transformação industrial dos seus produtos, a Autarquia criou 

este equipamento que permitirá alavancar projetos locais, contribuindo para o re-

forço do tecido económico local. 

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   

    Dando d’ Vaia 



Unidade Móvel de Saúde 
 

A  Câmara Municipal de Loulé informa que a Uni-

dade Móvel de Saúde se deslocará à freguesia 

de Salir nos seguintes dias e itinerário, a partir das 

8h30:  

  

20 de setembro – Monte Poço, Brazieira, Alcaria, Ar-

neiro da Rocha, Rocha da Pena;  

21 de setembro - Pé da Serra, Taipa, Beirada, Casas, 

Pena de Baixo e Vale do Álamo;  

22 de setembro - Pena de Cima, Calçada da Pena, 

Cerro, Almarjinho, Fonte Figueira, Funcheira, Portela 

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

23 de setembro – Vendas Novas, Ameixeirinhas, Porte-

la do Barranco, Barranco da Cabaça, Califórnia, Sarna-

dinha, Fornalha e Moita da Guerra; 

24 de setembro - Corte Neto, Alto Fica, Ponte de Salir;  

27 de setembro - Fonte de Ouro, Palmeiros, Besteiros, 

Arneiro, Coruja, Touriz, Casa Branca; 

28 de setembro - Quintã, Vale Covo, Eira da Cevada, 

Barranco do Velho e Montes Novos; 

29 de setembro - Vale da Rosa, Cortiçadas Vale Maria 

Dias e Cortelha. 
 

As situações de acamados que não têm cobertura 

pelo Centro de Saúde de Loulé e que pretendam a 

visita da Unidade Móvel de Saúde, podem fazer a sua 

inscrição na Junta de Freguesia. 
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Freguesia de Salir tem mais 4 Bebés 
 

O  executivo da Junta de Freguesia entregou no passa-

do dia 20 de agosto mais quatro subsídios de Natali-

dade no montante de 7.500,00 €, aos seguintes casais: 

Luís Alberto Carvalho Martins e 

Miriam Nogueira Cordeiro, rece-

beram o subsídio no valor 

2.000,00€ relativo ao nascimen-

to do seu segundo filho Luena 

Maria Nogueira Martins, ocorri-

do no dia 12/07/2021.  

Emilien Manuel Bonnet Silva e Solange Brígida Nortista da 

Costa, outro jovem casal, rece-

beram o subsídio no valor 

2.000,00€ relativo ao nascimen-

to do seu segundo filho, Áurea 

Nortista da Silva, ocorrido no 

dia 14/07/2021. 

Nuno Miguel Guerreiro Valério e 

Silvia Isabel Cavaco Nogueira 

receberam o subsídio no valor 

2.000,00€ relativo ao nascimen-

to do seu segundo filho, Vitória 

Isabel Nogueira Valério, ocorri-

do no dia 24/07/2021. 

Renato Nogueira Brito e Mariana Isabel Pires Touregão, outro 

jovem casal, receberam o sub-

sídio no valor 1.500,00€ relativo 

ao nascimento do seu primeiro 

filho, Maria Liz Pires Guerreiro 

Brito, ocorrido no dia 2/08/2021.  

 

 Aos pais, familiares e filhotes,  

desejamos as maiores felicidades. 
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REPAVIMENTAÇÃO NO ARRUAMENTO EM FUNCHEIRA  

 

 

 

 

 

 

 

PAVIMENTAÇÃO DE TROÇO ALMARGINHO/FUNCHEIRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO BARROCALINHO/

PALMEIROS 

SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E JANELAS  

DA IGREJA DO BARRANCO DO VELHO 

 

 

 

 

 

REQUALIFICAÇÃO AZINHAGA - SALIR 

           Antes     Depois 

 

 

 

 

 

 

 

PINTURA DOS CEMITÉRIOS , FONTES,  

PONTES E PONTÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCETAMENTO EM124 - VIMEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM EXECUÇÃO A ESCULTURA SOBRE  

O RAMO DA ESPIGA – ADJUDICADO CML 

Limpeza dos cemitérios, das fontes, lavadouros, pontes e pontões na Freguesia 
 

A  Junta de Freguesia de Salir continua a envidar esforços no que respeita à manutenção, ao embelezamento e ao 

asseio da vila e do património da freguesia. 

Algumas semanas atrás, foi a vez da plantação de plantas nos canteiros na vila, a limpeza e recolha de lixo ao longo das 

bermas das nossas estradas. O resultado fala por si.  

Recentemente foi a vez das fontes, lavadouros, pontes e pontões por toda a freguesia, cuja manutenção se cingiu na 

lavagem da pedra, através do kit de prevenção a incêndios e pintura.  

É importante mantermos o nosso património em bom estado de conservação, quer seja pela sua história, mas também 

pelo papel tão importante, que estes espaços desempenharam durante décadas junto da nossa comunidade!!!! 

OBRAS / Intervenções da Junta de Freguesia 



Luís este poema é para ti  

com muita saudade 

Chama-se Vida 
 

Ao olhar estas colinas, fecho os olhos e penso. 

A vida está a passar por entre os dedos, a escapar nós 

não podemos fazer nada. 

Ficamos à espera de um dia melhor, ou talvez o que 

vier. 

Nos campos a vida está a acontecer, as plantas e flores 

a crescer, lá em cima o sol brilhante a beijá-las, à noite o 

orvalho a regá-las. 

Elas estão a crescer para alguma coisa nos dizer, e tu 

não voltas. 

Lá em baixo o riacho a correr, os passarinhos a cantar e 

vêm beber, esvoaçam e cruzam-se no ar como se não 

houvesse amanhã nem noite nem dia. 

E tu não voltas. 

À noite as estrelas estão a iluminar, ou talvez só a olhar, 

faz-se noite e faz-se dia todos os dias. 

E tu não voltas. 

És uma lembrança no tempo com muita saudade. 

O vento sopra em redor, bate-nos no rosto, esfria-nos a 

face, a chuva, essa, lava-nos a alma e agita-nos o cora-

ção e expira-nos a vida. 

E tu não voltas 

Mas um dia hás-de voltar para me vires buscar, e por mim 

hás-de chamar, eu direi, “estou aqui e sempre estarei para 

ti”. 

Vamos de mãos dadas no infinito 

passear na terra queimada do sol, 

na terra molhada da chuva no cair 

da noite, no orvalho da manhã e 

dizer, estamos juntos, somos felizes, 

hoje, amanhã e para sempre Luís. 

 

 De sua mãe  

Maria do Carmo Mogo 

 

Ficha Técnica 
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      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 representam necessariamente opinião da Associação In Loco, das instituições ou dos financiadores deste projeto. 

Se as Rochas Falassem 
 
 
A vida há 230 milhões de anos 
 
 
Exposição no Posto de Turismo 
de Salir. 
 
 

Venha visitar-nos 

Lançamento do livro Nave do Barão,  

Memória e Identidade 
 

D ecorreu, no dia 28 de agosto, na Associação "Os Ba-

rões" o lançamento do livro sobre a Nave do Barão. A 

sessão foi presidida por três crianças (David, Eva e Rita) e 

teve a intervenção dos oradores convidados Professor Alber-

to de Melo, que escre-

veu o editorial, o investi-

gador Júlio de Sousa, 

responsável pelo capítu-

lo sobre a história da 

aldeia, André Francisco, 

em representação da 

Junta de Freguesia de 

Salir e o Sr. Presidente 

da Câmara Municipal de 

Loulé, Vitor Aleixo. 

Foi um momento muito 

especial que contou com 

a presença de uma cen-

tena de participantes, 

tendo sido cumpridas as 

regras de distanciamen-

to social e o uso de máscara. 

As fotos foram cedidas gentilmente pela Voz de Loulé. 

Associação "Os Barões" 


