
    Dando d’ Vaia 

Editorial 
 

A  50ª Edição da Festa da Espiga foi uma das 

melhores de sempre. 

Portanto, é o momento de fazer o balanço daquela 

que é a festa mais emblemática da nossa freguesia. 

Em primeiro, pelo número de visitantes que foi pos-

sível ver em todos os três dias da festa, muito contri-

buindo para dinamizar a restauração local. 

Quando fechámos o programa musical, marcado por 

uma forte aposta em artistas de qualidade e em jo-

vens talentos nascidos ou com raízes à freguesia, 

desde logo vimos o excelente cartaz musical que 

tínhamos para oferecer. Muito contribuindo o apoio 

da Câmara Municipal de Loulé, o esforço financeiro 

da Junta de Freguesia de Salir, não colocando em 

causa o valor orçamentado para este evento, numa 

edição especial que leva bem longe o nome de Salir 

e passar uma boa imagem aos que nos visitaram. 

Para chegarmos até aqui, muito contribuiu a aposta 

do actual executivo, em relançar esta festa em con-

junto com uma comissão organizadora, na participa-

ção de mais carros no desfile etnográfico, cresceu 

em número de sítios participantes, cresceu em espa-

ço e em número de bares envolvidos, mobilizando 

todas as associações e colectividades da freguesia. 

Por tudo isto e como decorreram as actividades in-

seridas no programa desta festa, começando pela 

manhã com as atividades desportivas, pela bonita 

cerimónia aos homenageados, pelo desfile etnográfi-

co de Quinta-Feira e noite de Sexta-Feira, pela tarde 

sénior e a tarde das espiguinhas, acredito que a 50ª 

Edição da Festa da Espiga vai ficar gravada na 

memória de todos aqueles que 

visitaram e participaram na edi-

ção 2017.  

Viva a Festa da Espiga! Viva Salir! 

Deodato João  

Presidente da J.F.de Salir 

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   

Festival MED - Loulé 

29 & 30 de JUN Ω 01 & 02 de JUL 
 

I ncluído no roteiro dos maiores festivais de Word Music da 

Europa, o Festival MED tem lugar no casco medieval da 

cidade de Loulé. Para além de um alinhamento musical que 

traz a Portugal os melhores nomes das músicas do mundo, 

este festival passa também por uma fusão de manifestação 

culturais que vão desde a gastronomia, as artes plásticas, 

animação de rua, artesanato, dança, workshops, e muito 

mais, com um claro objetivo de divulgar as várias culturas do 

mundo.  

Este ano o Festival MED 

chega “engalanado” por du-

as grandes distinções: como 

o Melhor Festival de Média 

Dimensão (“Best Medium 

Sized Festival”) da Península 

Ibérica, durante uma cerimó-

nia que decorreu em Barcelo-

na; e o “Selo Europeu de Festivais”, uma distinção que premeia 

a qualidade, nomeadamente no que se refere aos valores de-

fendidos pelos seus organizadores ao nível do compromisso 

artístico e abordagens inovadoras, envolvimento com a comuni-

dade local e dimensão europeia e internacional.  

“IN Agenda Municipal de Loulé” 

FESTEJOS DOS SANTOS POPULARES 2017 

Parque de Estacionamento do  

Centro Comunitário Nossa Senhora da Conceição 

Barranco do Velho, pelas 19h00 

S. Pedro – 24 de Junho 

     Gonçalo Tardão 

 

Ementa: Grelhados, Sobremesas Diversas e 

Vinho da Pipa 

Venha jantar, dançar  

e divertir-se connosco!  
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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:  

14 de Julho - Pé de Coelho, Malhão, Sítio das Éguas, 

Carvais de Cima, Sobreira Formosa, Alganduro;  

17 de Julho - Freixo de Baixo, Monte Ritas, Freixo de 

Cima, Tameira, Montes Viegas / Montes Santia-

go, Barrosas;  

18 de Julho – Monte Poço, Brazieira, Alcaria, Arneiro 

da Rocha, Rocha da Pena;  

19 de Julho - Pé da Serra, Taipa, Beirada, Casas, Pena 

de Baixo e Vale do Álamo;  

20 de Julho - Pena de Cima, Calçada da Pena, Cerro, 

Almarjinho, Fonte Figueira, Funcheira, Portela da 

Nave, Nave do Barão, Nave das Mealhas e Co-

vões;  

21 de Julho - Corte Neto, Alto Fica, Ponte de Salir, Fonte 

de Ouro, Palmeiros, Besteiros, Arneiro, Coruja, 

Touriz, Casa Branca e Quintã;  

24 de Julho - Vale Covo, Eira da Cevada, Barranco do 

Velho, Cortelha, Vale Maria Dias, Vale da Rosa, 

Cortiçadas e Montes Novos; Centro Comunitário 

Barranco do Velho; 

25 de Julho - Ameixeirinhas, Portela do Barranco, Barran-

co da Cabaça, Califórnia, Sarnadinha, Fornalha 

e Moita da Guerra.  

 

As situações de acamados que não têm cobertura pelo 

Centro de Saúde de Loulé e que pre-

tendam a visita da Unidade Móvel de 

Saúde, podem fazer a sua inscrição 

na Junta de Freguesia. 
 

O Cantinho da Saúde 

Vacinação Antirrabica e Identificação Eletrónica 

  Calendário Oficial - CONCENTRAÇÕES 
 

29 de junho, pelas 10h30 - Nave do Barão - Junto à estrada 

3 de julho pelas 9h30 – Pena – Escola 

3 de Julho pelas 10h00 – Salir – Junta de Salir 

7 de Julho pelas 9h30 – Alcaria – Junto ao café 

7 de julho pelas 10h30 – Tameira - Junto a café 

11 de Julho pelas 10h30 – Barranco do Velho – Junto a estrada 

11 de Julho pelas 11h30 – Montes Novos – Junto a estrada 

E todas as terças-feiras, no Canil Municipal, das 10h00 às 12h00, a partir de 18 de Julho de 2017  

Ortodontia 
 

O rtodontia é uma especialidade de medicina dentária, 

que consiste no diagnóstico, prevenção e tratamento 

de alterações dentárias como o mau posicionamento, e altera-

ções esqueléticas como o crescimento e posicionamento in-

correcto dos maxilares que causam uma má oclusão ou mor-

dida incorrecta, isto é encaixe incorrecto dos dentes superio-

res e inferiores da dentição permanente. 

Entre as causas destacam-se a componente hereditária; por 

hábitos, ex: uso de chupeta, biberão até uma idade tardia; 

perda de peças dentárias sem reabilitação. 

De forma a solucionar os problemas são utilizados aparelhos 

ortodônticos fixos ou removíveis dependendo da necessidade 

do paciente, contudo a melhoria da estética, saúde e função 

oral é o objectivo final. 

Apesar do tratamento ortodôntico poder ser realizado em 

qualquer idade desde que estejam reunidas as condições de 

saúde oral e geral, se o problema for detectado por volta dos 

6/8 anos muitas das vezes existem tratamentos que são mais 

fáceis e rápidos de executar e solucionar nestas idades ou 

pelo menos é possível programar intervenções a serem reali-

zadas em diferentes idades. 

Drª Verónica Rosa 
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Festa da Espiga  

Enalteceu Personalidades Salirenses 
 

N o passado dia 25 de Maio, dia da Espiga foram co-

memoradas as 50 Edições da Festa da Espiga. 

A organização da Festa da Espiga, aproveitou esta data 

para realçar várias personalidades Salirenses que desem-

penharam ao longo destes anos na organização e elevação 

da Festa da Espiga. 

Nesta  50ª Edição da Festa da Espiga receberam do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Loulé e do Sr. Presi-

dente da Junta de Freguesia de Salir uma condecoração, 

todos os Ex Presidentes da Junta de Freguesia desde a 1ª 

edição da Festa da Espiga, José Viegas Gregório, Manuel 

Dourado Martins de Sousa Eusébio, Manuel Guerreiro 

Alexandre, Jaime Guerreiro Alexandre, Júlio Filipe Pires 

Teixeira de Sousa e Maria da Piedade da Palma Cavaco 

Carrasquinho, bem como duas personalidades que pelo 

seu contributo notável se destacaram pelo trabalho desen-

volvido nesta Festa sendo eles o Sr. Artur Marcos Guer-

reiro (Artur da Cabaça) e a Sra Maria Cremilde Lourenço. 

Tratou-se duma cerimónia carismática, repleta de história 

e com muitas histórias, onde foram reconhecidos e muito 

aplaudidos todos os condecorados, neste que foi um dia 

muito importante para a nossa Freguesia. 

Junta de Freguesia de Salir 

Entrega o 2º Subsídio de Natalidade  

em 2017 
 

A  Junta de Freguesia entregou em Junho o segun-
do subsídio de natalidade de 2017, no valor de 

500 €, ao casal:  

 

Rui Miguel Marques 
Ferraz e Ana Teresa 
Narciso Rosa, com 
morada no Freixo 
Seco, pelo nasci-
mento do primeiro 
filho (Pedro Rosa 
Ferraz), ocorrido no 
dia 23 de Fevereiro 

de 2017. 

 

 

Desejamos as maiores felicidades. 

O Executivo da JF de Salir 

Junta de Freguesia de Salir  

dá apoio financeiro a diversas  

Associações/Coletividades e Instituições 
 

O  executivo da Junta de Freguesia, através do Presi-

dente Deodato João outorgou, no passado mês os 

contratos programa na área social, cultural e recreativa com 

diversas associações/colectividades e Instituições com sede 

na freguesia, que representam a atribuição de um valor total 

de cerca de 20 mil euros. 

Este apoio financeiro mais não é que o reconhecimento da 

Junta de Freguesia pelo trabalho desenvolvido na dinamiza-

ção social, cultural, etnográfica e recreativa da freguesia, es-

tando sempre disponíveis para colaborar nos eventos da fre-

guesia. Estes subsídios são atribuídos em função das activi-

dades que cada associação/colectividade desenvolve na fre-

guesia de acordo com um regulamento que estabelece as 

regras e critérios para a sua atribuição. 

Para além deste apoio monetário, a Junta de Freguesia de 

Salir também está disponível para dar o apoio logístico à rea-

lização das várias actividades promovidas pelas associações 

ao longo do ano. 
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Posto de turismo de Salir tem novo espaço 
 

N o passado dia 25 de maio, quinta-feira, feriado municipal em Loulé e data da Festa da Espiga, o Posto de Turismo de 

Salir abriu as portas num novo espaço. 

O Posto de Turismo funcionava no Polo Museoológico, este Posto voltou ao edifício da antiga escola primária, onde esteve 

localizado durante vários anos. Trata-se de um espaço mais central (na principal artéria da vila) e 

amplo, permitindo prestar um melhor serviço de atendimento e informação a todos os visitantes. 

Para além do atendimento ao público, o espaço conta com um ampla área de exposição no pri-

meiro andar. A partir de dia 25 de maio e até 23 de junho, vai estar patente ao público no local 

uma exposição subordinada ao tema “Pomar tradicional de Sequeiro”. A entrada é livre. 

O Posto de Turismo de Salir vai funcionar de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 9h00 às 

13h00 e das 14h00 às 17h00. 

 

I naugurada as novas instalações do Posto Ter-

ritorial da G.N.R. de Salir – Um sonho de mui-

tos anos. 

O dia 6 de Junho de 2017, ficará registado para a 

posteridade como uma data importante para os 

militares deste Posto e também para a Vila de Sa-

lir. 

Uma obra ambicionada há muito tempo, num pro-

cesso moroso, viram finalmente as portas abertas, 

com todas as condições que o cumprimento do 

dever exige, com ótimas instalações para os milita-

res e também com melhores condições de atendi-

mento. 

O novo edifício é 

constituído por 

uma área de par-

queamento para 

viaturas, rés-do-

chão e primeiro 

piso e possui uma 

zona de atendimento ao público, secretaria, os gabi-

netes do comandante de posto, uma sala de apoio à 

vítima e casas de banho públicas, o primeiro piso tem 

uma cozinha com sala de convívio, alojamento para o 

comandante, para os militares e balneários. 

Á cerimónia assistiram a população, autarcas, forças 

de segurança, Comandante Geral General Manuel 

Silva Couto, secretária de estado Isabel Oneto e a 

ministra da Administração Interna Constança Urbano 

de Sousa, recebidos respectivamente pela guarda de 

honra feita pelos efectivos daquela força de segurança 

e pelo presidente da Câmara. 

Seguiu-se o hastear da bandeira e o descerramento 

de uma lápide a assinalar o ato, o bispo do Algarve, 

procedeu à bênção do edifício. 

Seguidamente fez-se uma visita às instalações e a 

oferta de um beberete. 

 

Brevíssimo historial 

Em 23 de Setembro de 1997, a ARS, a Junta de Freguesia de 

Salir e a Câmara Municipal de Loulé anunciam a vontade de 

construir a Extensão de Saúde de Salir. 

É celebrado um acordo de colaboração entre as três partes, sen-

do o piso 1 destinado à Extensão de Saúde, o piso intermédio 

para a Junta e o Rés do Chão para aquartelamento de bombei-

ros. Para financiamento da obra foi inscrito no PIDDAC com uma 

verba de 15.000.000 escudos. 

Em 1 de março de 2001, é feita a rescisão amigável do contrato 

de empreitada da obra por falência do empreiteiro e adjudicada a 

continuação da obra a novo empreiteiro. 

A Câmara Municipal de Loulé inicia a construção do Quartel de 

Bombeiros de Salir para criar uma unidade de primeira interven-

ção, a funcionar com um corpo de viaturas de primeira necessi-

dade, aproveitando toda a área do edifício existente. 

Em 2009 a obra de construção do quartel de Salir sofreu altera-

ções nos prazos de conclusão pela falência do empreiteiro. 

O investimento rondou os quatrocentos mil euros. 

No dia 27 de maio de 2013, uma delegação do PCP visitou o 

Posto da GNR de Salir, constatando que as instalações existen-

tes se encontravam bastante degradadas, reunindo-se seguida-

mente com o Executivo da Junta de Freguesia de Salir. 

No próprio dia 27 de maio de 2013, o Presidente da Junta de 

Freguesia recebeu responsáveis da GNR, visitando a antiga es-

cola primária, considerando-a adequada para a instalação do 

Posto da GNR. 

Da parte da Câmara Municipal de Loulé havia receptividade e 

disponibilidade para efectuar as diligências com o Governo.  

Seguiram-se posteriormente mais visitas com responsáveis da 

Administração Interna, tendo a decisão inclinado para as instala-

ções do quartel de bombeiros. 

O executivo da Câmara Municipal de Loulé inicia a adjudicação 

pelo valor de 150 000€ para a conclusão das instalações para 

adaptação ao aquartelamento do Posto Territorial de Salir. 

GNR de Salir com novas instalações 



Associação Cultural de Salir 
 

Abertas as Inscrições para o Futebol Formação 

  

A  Associação Cultural de Salir infor-

ma que os jovens talentos que 

integram o futebol formação treinam 

às terças e quintas-feiras no Par-

que Desportivo de Salir, entre as 

18h-19:30h. 

Apesar da verdura, os jovens já demonstram as competên-

cias desportivas mínimas exigidas, participando em torneios, 

como o que se realizou em fevereiro de 2017. 

Relembrando que neste mês de maio o escalão de 2009 

jogou em casa com o Campinense e o escalão de 2007 jo-

gou com o Alto da Colina, em Albufeira. 

Lar e Centro de Dia 
 

C aros leitores as nossas actividades continuam! 

Desta vez, para além dos passeios já habituais à Fonte 

(Alte), pensados para proporcionar igualdade de oportunida-

des aos clientes mais dependentes, dia 3 de Maio fomos ao 

Badoca Park. Durante mês conti-

nuámos com as nossas actividades 

desportivas, lúdico-recreativas, de-

corativas (entre outras).  Para além 

disso apanhámos e descascámos 

ervilha e favas. Também depená-

mos um peru (oferecido especial-

mente para o 99º aniversário da 

nossa cliente D. Maria Catarina) que 

foi preparado e confeccionado pelas 

cozinheiras da nossa instituição. 

Aproveitamos a ocasião à professora Maria José pelo apoio 

que nos tem dado e pela oferta das ervilhas. Agradecemos 

ainda ao Sr. Manuel Martins Lázaro que nos ofereceu o 

perú. 

 Estão de Parabéns as nossas queridas clientes (e claro às 

famílias) que completaram mais um aniversário: 

D. Maria José Viegas; 

D. Custódia Martins; 

D. Silvina Afonso; 

D. Teresa Ponte 

D. Maria Catarina 

Grupo de Amigos de Salir 
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Associação Cultural de Salir 

Resultado da Assembleia Geral 

I nforma que decorreu a reunião da Assembleia-Geral da 

coletividade no dia 28 de abril 2017, pelas 21:30h, onde 

formam apresentadas, discutidas e aprovadas as contas refe-

rentes a 2016. 

 

Oferta de Emprego: Nadador Salvador 
  

A  Associação Cultural de Salir está a recrutar uma nada-

dor salvador (m/f) com experiência para a piscina do 

Parque Desportivo de Salir.  

Os interessados devem enviar CV atualizado para o 

email: geral@acsalir.pt 

Creche Espiga Dourada 
 

N o dia 14 de maio, organizámos a nossa primeira mar-

cha cujo lema foi “Caminhando pela Creche”. Esta 

iniciativa da Creche Espiga Dourada teve como principal 

objetivo a angariação de fundos monetários para a compra de 

material didático, bem como promover o convívio entre as 

famílias das crianças da Creche e 

a comunidade, através da prática 

da atividade física. Estiveram pre-

sentes 86 caminhantes, entre graú-

dos e miúdos. 

Queremos agradecer às várias 

entidades, empresas e pessoas singulares que nos apoiaram, 

entre elas a Junta de Freguesia de Salir, a GNR de Salir, a 

Casa Agrícola Madeira, a Transmarsil-

Transportes, Lda, ao Sr. Luís Silvestre, 

ao Sr. José Soeiro e à D. Ana Sofia 

Guerreiro, assim como aos participantes 

da caminhada, aos colaboradores do 

Grupo Amigos de Salir que organizaram 

a marcha e a todas as pessoas que 

doaram o valor da inscrição mesmo não 

estando presentes. 

O valor angariado foi de 321,20€, sen-

do que foi pago o respetivo seguro no valor de 55,18€, desse 

total. 

Estamos profundamente agradecidos por se juntarem a nós 

nesta caminhada solidária.  

Um bem aja a todos! 

mailto:geral@acsalir.pt


Ficha Técnica 
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Festa da Fornalha volta a animar o 

interior da Serra do Caldeirão 
 

D epois do sucesso da primeira edição, o monte 

da Fornalha e os seus três habitantes voltam a 

receber, no próximo dia 08 de julho, mais uma edição 

da Festa da Fornalha, transformando a calma e paca-

tez vivida naquele monte serrano num dia de genuína 

animação. 

A Fornalha, monte com três habitantes situado em ple-

no interior do Concelho de Loulé, serve de palco a mais 

um dia de festa serrana, conjugando paisagens deslum-

brantes com a 

tradicional gastro-

nomia serrana, 

aos quais se jun-

tam várias atua-

ções musicais e 

ainda a realização 

de um passeio 

pedestre pelo inte-

rior da Serra do 

Caldeirão. 

Para este ano, e já 

depois da Festa ter 

sido alvo de desta-

que por parte do 

programa “A Tarde 

é Sua”, da TVI, a organização volta a apostar naquilo que 

de mais característico tem a serra algarvia, fazendo parte 

do programa a atuação de vários acordeonistas, do grupo 

musical BailaSons e ainda do grupo etnográfico da Corte-

lha. 

Já no que diz respeito à gastronomia, não faltarão os bons 

petiscos serranos, onde se destacam os caracóis, vários 

grelhados, porco no espeto e ainda a açorda. 

Integrado no programa da festa está ainda um passeio pe-

destre, o qual combinará a natureza com o desporto e bem-

estar, dando a conhecer aos visitantes os mais recônditos 

lugares da Serra do Caldeirão. 

Aproveitando ainda o cenário natural da Serra do Caldeirão, 

os interessados terão também a possibilidade de acampar, 

podendo assim desfrutar ainda mais da festa. 

A Fornalha conta com a presença de todos aqueles que à 

semelhança do ano passado queiram contrariar a desertifica-

ção da serra e passar um bom bocado num ambiente de 

convívio e animação. 

A Festa da Fornalha conta com o apoio da Câmara Municipal 

de Loulé e da Junta de Freguesia de Salir. 

 

Festa de Verão  - Associação Os Barões 
 

A  associação Os Barões, vem convidar-vos para mais 

uma Festa de Verão a realizar nos dias 15 e 16 de 

Julho. 

 

Programa 

Sábado, 15 de Julho 

A partir das 16 horas: 

 Inauguração da exposição de pintura com artistas plás-

ticos da Nave do Barão 

 Abertura da Quermesse 

 Jogos tradicionais populares 

 Jantar com gastronomia tradicional 

 Entrega de prémios dos Jogos Tradicionais 

 Baile animado pelo Acordeonista Fernando Inês 

 

Domingo 16 de Julho 

A partir das 16 horas 

 Partida para o RALLY PAPER -  à 

de descoberta da região 

 Jantar-Convívio  

 Entrega de prémios do Rally Paper 

 Serão com o Rancho Folclórico da Cortelha 


