
“Mercadinho da Horta”  

inicia novo ano com Grupo de Charolas 
 

N o próximo dia 7 de Janeiro, terá lugar mais uma Edição do 

Mercadinho da Horta.  

O Executivo da Junta de Freguesia, pretende continuar a dinami-

zar esta iniciativa que há quatro anos tem vindo a ganhar notorie-

dade e reconhecimento junto da nossa população. 

Neste contexto, iremos ter no próximo Mercadinho da Horta, o 

Grupo de Charolas dos Machados, que virão trazer à nossa Vila, 

umas das mais antigas e autênticas tradições do 

Algarve, o Cantar as Charolas. 

Desde modo, convidamos toda a população a 

participar no próximo dia 7 de Janeiro no primeiro 

Mercadinho da Horta. 

Editorial 

C aros Salirenses, 

Aproxima-se o final de mais um ano e o 

início de um novo, quadra de tradição onde se 

celebra o Natal, símbolo da renovação da vida 

e, por conseguinte, época de so-

nhos e esperança. 

Natal é tempo de renascimento, é 

época de reacender o fogo da 

vida, de renovar os sonhos e me-

tas para o ano que já se anuncia. 

Mais um ano que se encerra, e é tempo de olhar 

para trás e rever os planos que foram seguidos, 

as metas e os objetivos que foram alcançados. 

É tempo de olharmos para o nosso interior e 

com paz de espírito lembrar todos aqueles que 

neste ano que agora termina, passaram por 

tragédias e momentos de enorme dor e pesar, 

lembramos entre outros, todas as vítimas e fa-

miliares dos incêndios que invadiram o nosso 

País nos passados meses. 

Natal é tempo também de olhar para a frente, 

vislumbrar novos horizontes e abrir o coração 

para sonhar. 

Acerca da nossa Freguesia, a prioridade deste 

Executivo continuará, no entanto, a ser as pes-

soas e na manutenção dos serviços que são 

determinantes para o seu bem-estar. Mantere-

mos, pois a contínua gestão rigorosa e respon-

sável, procurando o desenvolvimento da nossa 

Vila na promoção de mais e melhores condições 

para se viver. 

Assim, o Executivo da Junta de Freguesia de 

Salir, juntamente com todos seus colaborado-

res, deseja a todos os Salirenses, um Feliz 

Natal e um Ano Novo com renovada esperança 

para continuarmos a enfrentar o futuro num 

mundo mais solidário, justo e fraterno. 

Executivo J.F.Salirr  

    Dando d’ Vaia 

Dando d’ Vaia  
comemorou o seu 14º aniversário 

 

N ovembro foi um mês muito especial para o Boletim Informati-

vo da Freguesia de Salir - “Dando d’ Vaia”, pois é com muito 

gosto e satisfação que comemorou o seu 14º aniversário. Por vezes, 

chegando ao leitor com alguns atrasos nas suas edições, mas lá vai 

chegando! 

O “Dando d’ Vaia” agradece a todos os seus 

colaboradores a disponibilidade e o seu exce-

lente contributo que tem vindo a prestar ao 

longo destes anos para a realização deste bo-

letim e ainda o imprescindível apoio da Câma-

ra Municipal de Loulé, suportando os custos 

da reprodução do mesmo.  

Mais uma vez, o “Dando d’ Vaia” solicita a colaboração dos leitores, 

com o envio de poemas e notícias, entre outras coisas, que possam 

ter interesse para o Boletim e para a população da freguesia de Sa-

lir. 

Pode enviar as noticias/informações até ao dia 25 do mês para o 

email: sonia.martins@in-loco.pt ou na Junta de Freguesia de Salir 

A Equipa do “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 da Saúde 

Cárie Dentária 
 

A  cárie dentária é uma doença infeccio-

sa e transmissível causada por bacté-

rias cujos ácidos atingem a estrutura dentária.  

O desenvolvimento geralmente é lento com o 

aparecimento de uma mancha branca que 

evolui para cavidade, sendo que na primeira 

fase normalmente não tem sintomas ao con-

trário das seguintes que podem resultar, entre 

outras, em mau hálito, sensibilidade, dor e 

consequências na saúde geral do individuo. 

Os factores como cuidados de saúde oral, ex-

posição ao fluor, estado de saúde geral, hábi-

tos alimentares e não alimentares (ex. tabaco), 

factores socioeconómicos e genética contribu-

em para o seu aparecimento. 

Para o seu tratamento realiza-se a remoção da 

estrutura afectada e colocação de materiais que 

substituem o tecido dentário perdido, sendo que 

em casos mais graves também se tenha que 

realizar o tratamento dos canais dentários com 

a remoção do nervo existente. 

A prevenção deve de ser iniciada antes da erup-

ção do 1º dente de leite!!! Hábitos alimentares, 

pobres ou mesmo isentos de açúcares refinados; 

e hábitos correctos de higiene oral: lavar correc-

tamente os dentes pelo menos 2x ao dia com 

uma pasta com fluor, uso de fita/fio dentário 

eventualmente também escovilhão interdentário. 

De notar, que colocação de selantes dentários, o 

uso de elixires ou colutórios assim como de pasti-

lhas elásticas sem açúcar só se tornam eficazes 

na prevenção quando são cumpridas as recomen-

dações acima descritas.  

 

Não se esqueça de consultar o seu médico dentis-

ta regularmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drª Verónica Rosa 

Medica Dentista 

 

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:  

19 de Dezembro - Pé de Coelho, Malhão, Sítio das Éguas, Carvais 

de Cima, Sobreira Formosa, Alganduro;  

20 de Dezembro - Freixo de Baixo, Monte Ritas, Freixo de Cima, Ta-

meira, Montes Viegas / Montes Santiago, Barrosas;  

21 de Dezembro – Monte Poço, Brazieira, Alcaria, Arneiro da Rocha, 

Rocha da Pena;  

22 de Dezembro - Pé da Serra, Taipa, Beirada, Casas, Pena de Bai-

xo e Vale do Álamo;  

2 de Janeiro - Pena de Cima, Calçada da Pena, Cerro, Almarjinho, 

Fonte Figueira, Funcheira, Portela da Nave, Nave do Barão, 

Nave das Mealhas e Covões;  

3 de Janeiro - Corte Neto, Alto Fica, Ponte de Salir, Fonte de Ouro, 

Palmeiros, Besteiros, Arneiro, Coruja, Touriz, Casa Branca e 

Quintã;  

4 de Janeiro - Vale Covo, Eira da Cevada, Barranco do Velho, Corte-

lha, Vale Maria Dias, Vale da Rosa, Cortiçadas e Montes Novos; 

Centro Comunitário Barranco do Velho; 

5 de Janeiro - Ameixeirinhas, Portela do Barranco, Barranco da Ca-

baça, Califórnia, Sarnadinha, Fornalha e Moita da Guerra.  

 

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. 



Grupo de Amigos de Salir 
 

N o âmbito de uma candidatura do Grupo de Ami-

gos de Salir – Creche Espiga Dourada, relativa-

mente a apoios sociais à Câmara Municipal de Loulé, foi 

construído um parque infantil no exterior das instala-

ções, junto à entrada principal da 

creche. 

O parque infantil, que possui pavi-

mento de segurança feito em borra-

cha virgem e resina, um gradeamen-

to de segurança, uma infra-estrutura 

com um escorrega e um cavalinho 

de mola, é um espaço lúdico-

pedagógico da creche que tem feito 

as “delícias” das nossas crianças.  

Pretendeu-se com a criação do parque infantil, propor-

cionar às crianças um espaço de lazer e de brincadei-

ra onde, para além de estimular a atividade física, as 

crianças possam desenvolver competências sociais e 

afetivas. 

 

Estão de Parabéns os nossos queridos jovens que 

completaram mais um aniversário: 

Srª. Dª. Bárbara Martins, 

Srª. Dª. Maria Ana Cavaco, 

Sr. Joaquim Baltazar. 

Cartão Jovem da Freguesia de Salir 

Casal recebe subsídio de natalidade pelo 
nascimento do seu QUARTO filho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Junta de Freguesia entregou no mês de Novembro 
mais um subsídio de natalidade no valor de 1.000 € 

ao casal Nelson Montes da Graça e Naíde Romão Montes 
com morada na Rua Porto das Covas de Cima – Salir, 
pelo nascimento do seu quarto filho (Aliana Montes Gra-

ça), ocorrido no dia 16 de setembro.  

Aos pais, familiares e filhotes, desejamos as maiores feli-

cidades. 
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Junta de Freguesia de Salir apoia finan-

ceiramente a Instituição de Solidariedade 

Social da Serra do Caldeirão  
 

O  Centro Comunitário da Nossa Senhora da Conceição 

do Barranco do Velho recebeu subsídio da Junta de 

Freguesia no valor de 

7.500,00 €, no âmbito 

do Contrato Programa 

com a finalidade de 

apoio ao funcionamento 

e desenvolvimento das 

atividades anuais. 

Junta de Freguesia de Salir informa: 
 

Repavimentação dos arruamentos  

no Arneiro de Salir 

 

A  Câmara Municipal deu 

início à repavimenta-

ção dos arruamentos no Ar-

neiro de Salir, depois da pavi-

mentação no sítio da Coruja.  

 

Pavimentação de troço no Arneiro de Salir 

  

A  Junta de Freguesia 

de Salir procedeu à 

pavimentação do caminho 

em terra batida no Arneiro 

de Salir, encurtando a dis-

tância para alguns residen-

tes. 

 

Colocação de 171 novas sepulturas prefabricadas 

de consumpção aeróbia nos 3 talhões disponíveis 

no novo cemitério 

 

A  Câmara Municipal de Loulé está a completar o novo 

cemitério através da 

colocação de 171 novas 

sepulturas prefabricadas 

de consumpção aeróbia 

nos 3 talhões disponíveis. 

Além de ser uma necessi-

dade premente vem pro-

porcionar uma maior uniformização e organização do espa-

ço cemiterial. 



Matança Tradicional do Porco  

Sábado, 27 Janeiro 2018 
Centro Comunitário de Nossa Senhora da Conceição 

Barranco do Velho                                                                                             

 

PROGRAMA 

 

09:00 h – Mata bicho (filhós, bolos e medronho) 

09:30 h – Matança do porco 

 – Desmancho do porco 

 – Lavagem das tripas 

 – Derreter as banhas 

 – Fazer torresmos 

13:00 h – Almoço com carnes da matança à 

maneira tradicional da 

Serra do Caldeirão 

(Cachola guisada com 

batatas, Sangue cozido 

de azeite e vinagre, fe-

bras grelhadas, carne frita 

com alhos), diversos 

acompanhamentos, bebi-

das, sobremesa e café 

15:00 h – BAILE com o acordeonista Silvino Campos 

17:00 h – Fim da Matança Tradicional 

RESISTÊNCIA - 6 HORAS TT 

Grupo Motard da Serra do Caldeirão 
 

R ealiza-se no próximo dia 9 de dezembro a 20ª edição 
da prova 6 horas TT Moto Resistência. A prova será 

disputada num percurso com cerca de 
10 quilómetros, que começa e termina 

no circuito de motocross da Cortelha. 

Poderá contar com muita animação 
com comes e bebes durante todo o 
dia e conta com o apoio da Câmara 
Municipal de Loulé e das Juntas de 

Freguesia de Salir e Ameixial. 

Venha divertir-se connosco!!! 
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Associação dos Amigos da Cortelha  

em época Natalícia 
 

N este época de Natal que se aproxima a Associ-

ação dos Amigos da Cortelha irá levar a cabo 

várias iniciativas para celebrar o Espírito de Natal. 

 

Festa de Natal 

N o dia 16 de Dezembro, a partir das 15:00H na 

Sede da Associação 

decorrerá a FESTA de NA-

TAL para as Crianças com a 

colaboração dos Alunos, Pro-

fessoras e Educadoras da 

escola Primária da Cortelha. 

Muita animação seguida de 

um Lanche Infantil e muitas 

surpresas para os mais novos. 

 

Jantar de Natal 

D epois da Festa de Natal, no dia 

16, a Associação dos Amigos 

da Cortelha irá celebrar um Jantar Con-

vívio para todos os sócios e simpati-

zantes, aberto a toda a população. 

 

Passeio Pedestre  

 “Matança Do Porco” 

N o próximo dia 14 de Janeiro, irá ter lugar mais um 

Passeio Pedestre, cujo tema será a “Matança do 

Porco”. O Objetivo é recriar uma tradição da nossa zona 

serrana, e demonstrar a todos os visitantes uma das mais 

carismáticas representações dos costumes do Interior do 

Algarve. 

 

A Direcção da 

 Instituição de Solidariedade Social da Serra 
do Caldeirão 

deseja a todos os seus sócios e amigos 

u m   F e l i z    N a t a l e    

u m   P r ó s p e r o    A n o    N o v o 

A Direção da Associa-

ção dos Amigos da 

Cortelha, deseja a to-

dos, o Santo e Feliz 

Natal e um Próspero 

Ano Novo. 



Associação "Os Barões"  
 

Passeio Cultural  

 

A  Associação "Os Barões" promove no dia 8 de 

dezembro um Pas-

seio Cultural à Barragem 

do Alqueva, Monsaraz e 

Pulo do Lobo em autocar-

ro cedido pela Câmara 

Municipal de Loulé. 

 

Passagem do Ano  

 

A  Associação “Os Barões” organi-

zará na sua sede social a Passa-

gem do Ano com o duo Nuno e Soraia. 

Junte-se a nós!!! 

 

Grupo de Janeiras 

 

A  Associação “Os Barões” recri-

ará a tradição das Janeiras no 

dia 6 de Janeiro com grupo de janei-

reiros percorrendo as ruas da Nave 

do Barão e de aldeia vizinhas. 

Canções de Natal em Salir 

Dia 16 dezembro pelas 16 h 
 

N uma organização da Câmara Municipal de 

Loulé a nossa 

Freguesia recebe mais 

um ano o Ciclo de Can-

ções de Natal, desta 

vez, Grupo Musical de 

Santa Maria. Assista   na Igreja de S. Sebastião em 

Salir, no dia 16 dezembro pelas 16 horas. 
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Associação Cultural de Salir 
 

Festa de Natal  
 

A  Associação Cultural de Salir promove no dia 17 de dezem-

bro, entre as 15h00 e as 18h00, nas instalações da Junta 

de Freguesia de Salir uma Festa de Natal para os filhos dos asso-

ciados ativos, ou seja, com as quotas em dia. Esta festa está es-

pecialmente vocacionada para a pequenada até aos 12 anos, con-

tando com animação, lanche e surpresas. 

Informa-se que os associados deverão inscre-

ver os seus filhos até ao dia 07/12/2017 para o 

número de telemóvel 968 454 240, e-mail 

(geral@acsalir.pt) ou no escritório da ACS.  

 

Boas Festas e Feliz Ano Novo  

A  Associação Cultural de Salir, coletividade dinami-

zadora do desporto e do desenvolvimen-

to cultural deseja a toda a população e em 

particular aos estimados associados, colabo-

radores e voluntários um Feliz Natal e um 

Bem-afortunado Ano 2018. 

 

Liga Serrana de Futebol de Formação 

A  Associação Cultural de Salir está a organizar no Parque 

Desportivo de Salir a Liga Serrana de Futebol de Forma-

ção, escalões 2007 e 2009. Esta Liga conta com a presença 

das esquipas do Quarteirense, Campinen-

se, CD Montenegro, Louletano DC, 

1º Janeiro e ACSalir. Neste momento 

já se realizaram dois torneios, no dia 29 

de outubro e 26 de novembro, estan-

do os próximos jogos agendados 

para o dia 17 de dezembro e 25 de 

fevereiro de 2018.  

A Associação Cultural de Salir agradece a preciosa colabora-

ção de todos os envolvidos, congratula o apoio oriundo dos 

familiares, amigos e apoiantes entusiastas do desporto. 

 

Convívio TT Noturno 

A  Associação Cultural de Salir infor-

ma que no passado dia 18 de no-

vembro realizou-se mais um convívio TT 

Noturno, contando com a presença de 

120 participantes e 40 jipes. O convívio 

terminou com um jantar no Clube de Ca-

çadores da Sobreira Formosa e ultrapas-

sou as expetativas de todos os intervenientes. 

A equipa d’ “Dando d´Vaia”  

deseja a todos os leitores e seus famili-

ares um Feliz Natal  

e um Próspero ano de 2018! 



Ficha Técnica 
 
Edição: Junta de Freguesia de Salir e Associação In Loco 
Coordenação: Sónia Martins  
Colaboradores: Associação dos Amigos da Cortelha, Associação 
Cultural de Salir, Associação “Os Barões”, Associação In Loco, Câmara 
Municipal de Loulé, Junta de Freguesia de Salir, Grupo de Amigos de 
Salir, Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão, Grupo 
Motard da Serra do Caldeirão e Verónica Rosa 
Sede: Junta de Freguesia de Salir  289 489 119  289 489 248  
Email: sonia.martins@in-loco.pt 
Apoio: Associação In Loco, Câmara Municipal de Loulé e Junta de 
Freguesia de Salir 
Tiragem: 1000 exemplares 
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Declaração de Existências  

de Ovinos e Caprinos 
 

I nforma-se todos os criadores de ovinos e capri-
nos que durante o mês de janeiro de 2018, 

ficam obrigados a declarar os animais detidos por 
marca de exploração a 31 de dezembro de 2017. A 
não realização da Declaração de Existências deter-
minará a perda do direito de emissão de Guias de 
Circulação para a exploração e detentor em causa, 
bem como limitará o acesso aos apoios previstos 

para o sector. 

A ausência de Declaração de Existências de ovinos 
e/ou caprinos detidos constitui ainda uma contra-

ordenação punível com coima. 

Faça a sua marcação previa 

com a Técnica da Associação In 

Loco Elsa Gonçalves, através do 

telemóvel 969 987 158. 

 

Prémio de Ovinos e Caprinos 
período de retenção de 1 janeiro a 30 de abril 

 

I nforma-se todos os criadores de ovinos e caprinos 

que o período de retenção alterou, iniciando a 1 

de janeiro e terminando a 30 de abril de 2017. 

É extremamente importante que a base de dados do 

SNIRA esteja atualizada pois o número de fêmeas que 

constam no SNIRA é as que são contabilizadas para o 

prémio dos ovinos e caprinos. 

Para mais informações contacte a Técnica da Associa-

ção In Loco Elsa Goncalves através do telemóvel 969 

987 158 

 

Apoios Associados Voluntários: 

Prémio por Ovelha e por Cabra  

 

N o âmbito do Regime de Apoio Associado 

«animais», foi disponibilizado no Portal do IFAP, 

até 31 de dezembro de 2017, o formulário para apre-

sentação da candidatura para o prémios por ovelha e 

cabra, para o ano de 2018. 

O formulário é disponibilizado 

apenas para os produtores que 

não manifestaram a sua inten-

ção de candidatura a estes 

prémios no Pedido Único de 2017. 

Para mais informações contacte a Técnica da Associa-

ção In Loco Elsa Gonçalves, através do telemóvel 969 

987 158. 

 

Universidade PENSAR GLOBAL AGIR LOCAL  
Alimentação: Um retrato da população  

  

D ecorrerá nos dias 13 e 14 de dezembro, no antigo con-

vento do Espírito Santo e Mercado Municipal, em Loulé, 

mais uma edição 

da Universidade Pensar Global, Agir 

Local, organizada pela Associação In 

Loco em parceria com a Câmara Munici-

pal de Loulé. 

A edição deste ano tem como te-

ma "Alimentação: Um retrato da Popu-

lação" e pretende apresentar um retrato global da mesma na 

atualidade, pelo debate e partilha de informação e de boas 

práticas que promovam ao nível local a soberania e seguran-

ça alimentar. 

Em formato de palestras e oficinas, o evento pretende, nos dois 

dias, convidar os e as participantes à reflexão sobre a alimenta-

ção dos tempos de hoje, desde aquilo que comemos, àquilo que 

desperdiçamos.  

Para mais informações contacte-nos através do telefone 

289840860. 

 

 Contamos com a sua participação! 


