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Boletim Informativo da Freguesia de Salir

Inauguração do Espaço do Artesão
4 de Março - Dia do Mercadinho da Horta

O

Município de Loulé e a Junta de Freguesia de Salir criam Espaço
de Artesanato e Produtos Locais de Salir que tem por objetivo
promover, apoiar e incentivar as atividades artesanais e a produção local.
Este Espaço localiza-se na antiga Escola Primária, contíguo ao ocupado pelo Posto de Turismo, que será inaugurado no próximo dia 4 de Março (dia do Mercadinho
da Horta). Contará com artesãos e produtores locais a
trabalhar ao vivo, comercialização das peças produzidas
pelos artesãos, produtores e artistas que integrem o espaço, realização de workshops relacionados com as artes, ofícios, tradições locais e inovação no uso de produtos e saberes,
acolhimento informativo e pedagógico sobre as atividades artesanais locais.
Neste dia, da inauguração, está previsto um passeio pedestre pela Vila de
Salir, incluindo uma visita ao Pólo Museológico.

Convidamo-lo a marcar a sua presença.

“Boa Esperança apresenta “Pinocada à Algarvia”
que satiriza obras na EN125”
Dia 8 de Abril às 14:30h em Portimão
Inscrições abertas até dia 30 de Março;
Na Junta de Freguesia de Salir ou através do  289 489 119
Valor p/ Pessoa: 5€ (Cinco Euros) para custos de
transporte;
Partida de Salir: 13:00 horas
A Junta de Freguesia de Salir suporta o valor dos
bilhetes.
Em palco serão retratadas pelos atores Carlos Pacheco, Telma Brazona, Flávio Vicente, Sandra Rodrigues e Nicole Gonçalves, situações hilariantes,
como a reclamação de um casal “marafado” que não gosta da revista à portuguesa, pinos,
rotundas e trânsito a “montes” numa estrada com obras sem fim e muitas “rezas” num convento onde as freiras são tudo menos católicas.
Com textos originais de Carlos Pacheco, “Pinocada à Algarvia” promete ser um sucesso nacional, ao conjugar um excelente guarda-roupa, cenários, músicas originais e bailados coreografados por Filipa Goulart.

Ficamos a aguardar a sua inscrição.

Executivo JF Salir

Editorial

E

stimados Salirenses,
Decorridas as iniciativas de cariz
carnavalesco, na nossa freguesia, bem
como a tradicional Festa das Chouriças
em honra de S. Luís e de São Sebastião, eis que novos desafios se aproximam para todos os fregueses nas próximas semanas.
É já no próximo dia 3 de Março, que
Salir volta a receber, um dos mais conceituados e carismáticos, Passeios de
Todo o Terreno.
O Salir TT 2018, que conta a sua 29ª
edição irá proporcionar aos participantes
um dia inesquecível, através do contato
com a beleza natural da nossa Freguesia pelos trilhos do interior do Algarve.
É com enorme satisfação que este Executivo vê, que o “Espaço do Artesão” se
tornará uma realidade na Vila de Salir, a
partir do próximo dia 4 de Março, (Dia do
Mercadinho da Horta). Trata-se de um
novo espaço que contará com a presença de artesãos e produtores locais.
O Dia Internacional da Mulher é
comemorado anualmente no dia 8 de
Março. Esta data representa uma
conquista social, económica e política
para todas as mulheres.
O Executivo da Junta de Freguesia,
aproveita esta oportunidade para parabenizar todas as nossas freguesas e
desejar-lhes um dia particularmente
Feliz.
Achamos que estas sugestões sejam
do vosso interesse e agrado;
Executivo J.F.Salir
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Projeto Educar na Saúde
Sessão de Informação
13 de Março, pelas 14h em Salir

O Cantinho da Saúde

Sensibilidade Dentária

A

gora, com o tempo frio, 1 em cada 4
adultos queixa-se de ter dentes sensí-

veis.
A sensibilidade dentária traduz-se na dor de
dentes em diversas situações como aquando
da respiração, ingestão de bebidas e/ou alimentos quentes ou frios, doces ou ácidos entre outras. Este facto ocorre devido à perda de tecido
dentário e/ou tecido gengival.
Não existe apenas um tratamento mas sim um
conjunto de cuidados a ter de forma a reduzir os
efeitos. Assim, deve-se ter uma correta escovagem dentária com uma escova macia ou média;
utilização de pasta dentífrica pouco abrasiva direccionada para a sensibilidade dentária; utilização, eventualmente, de líquido oral de dentes
sensíveis para bochecho; reposição de tecido
perdido através da realização de restaurações
dentárias; evitar bebidas gaseificadas ou sumos
de frutas ácidas; evitar alterações de temperatura
repentinas dos alimentos e bebidas.
De referir que a utilização de produtos de combate
à sensibilidade é tanto mais eficaz quanto mais
tempo estiverem em contacto com a superfície
dentária, assim, e após a utilização destes aconselha-se a que o paciente permaneça pelo menos 30
min sem ingerir alimentos ou bebidas.
Não se esqueça de consultar o seu médico dentista
regularmente.

Drª Verónica Rosa
Médica Dentista

O

Projecto educar na Saúde, surge com o objectivo de informar
e esclarecer a população de Salir, com idades superiores a 65
anos, acerca dos cuidados imediatos a realizar nas seguintes situações: queimaduras, picadas de abelha; mordeduras de cão e feridas.
A não adequação e o desconhecimento acerca de primeiros socorros, pode levar à infecção de feridas, ou agravamento das mesmas, pelo que se torna essencial a realização de acções de formação onde o conhecimento científico vai ser aliado ao conhecimento popular de modo a se obter maior
qualidade em saúde.
A primeira acção de formação irá decorrer na Junta de Freguesia de
Salir e, terá lugar dia 13 Março as 14 horas e é gratuita. Se quiser
participar inscreva-se na extensão de Saúde de Salir.

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:
10 de Abril - Pé de Coelho, Malhão, Sítio das Éguas, Carvais de
Cima, Sobreira Formosa, Alganduro;
11 de Abril - Freixo de Baixo, Monte Ritas, Freixo de Cima, Tameira,
Montes Viegas / Montes Santiago, Barrosas;
12 de Abril – Monte Poço, Brazieira, Alcaria, Arneiro da Rocha, Rocha da Pena;
13 de Abril - Pé da Serra, Taipa, Beirada, Casas, Pena de Baixo e
Vale do Álamo;
16 de Abril - Pena de Cima, Calçada da Pena, Cerro, Almarjinho,
Fonte Figueira, Funcheira, Portela da Nave, Nave do Barão, Nave
das Mealhas e Covões;
17 de Abril - Corte Neto, Alto Fica, Ponte de Salir, Fonte de Ouro,
Palmeiros, Besteiros, Arneiro, Coruja, Touriz, Casa Branca e
Quintã;
18 de Abril - Vale Covo, Eira da Cevada, Barranco do Velho, Cortelha, Vale Maria Dias, Vale da Rosa, Cortiçadas e Montes Novos;
Centro Comunitário Barranco do Velho;
19 de Abril - Ameixeirinhas, Portela do Barranco, Barranco 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 pretendam a visita da
Unidade Móvel de Saúde, podem fazer a sua
inscrição na Junta de Freguesia.
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FREGUESIA DE SALIR
Oferta de emprego

P

ara os devidos efeitos, torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a partir de 21
de fevereiro de 2018, o procedimento concursal comum,
publicado no Aviso n.º 2519/2018 em Diário da República,
2.ª série, N.º 37, de 21 de fevereiro, para o preenchimento
de um posto de trabalho, na carreira/categoria de Assistente
Operacional, na modalidade de vínculo de emprego público
por tempo indeterminado. O nível habilitacional exigido é de
acordo com o artigo 34.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho: escolaridade mínima obrigatória, de acordo com a
idade. O nível habilitacional exigido em função da idade não
é passível de ser substituído por formação e ou experiência
em funções similares e equiparadas.
A informação disponível neste anúncio não dispensa a consulta do respetivo aviso no Diário da República.
Salir, 21 de fevereiro de 2018.
O Presidente da Junta de Freguesia,
Deodato Martins João.

Obras na freguesia de Salir

E

mpreitada da responsabilidade da Câmara Municipal
de Loulé com a aplicação de microaglomerado de betuminoso a frio está a realizar-se em:
Fonte Figueira - Nave do Barão
Almarginho - Beirada
Salir - Alto Fica
Portela da Ameijoafra - Alganduro
Portela da Ameijoafra - Ameixeirinhas
Agradece-se desde já a melhor compreensão para os transtornos que estes trabalhos possam causar.

Junta de Freguesia apoia Ginástica Sénior
Venha experimentar as nossas aulas!
m ponto de encontro para o
exercício físico, numa combinação de desporto, saúde e bem
estar.
As aulas decorrem:
 no ginásio da Junta de Freguesia
às: 2ª e 5ª Feiras às 14:00h
 Escola Primária da Pena: 3ª Feiras
às 9:00h e 4ª Feiras às 10.00h.
Os interessados deverão contatar a Junta de Freguesia

U

CANDIDATURAS ABERTAS
PDR2020
Desenvolvimento Local de Base Comunitária Rural
GAL Interior do Algarve Central
2º CONCURSO - 2018

Ação 10.02 “Implementação de estratégias”


Operação 10.2.1.1 – Pequenos Investimentos na
exploração Agrícola (de 1 de março a 31 de maio
de 2018)



Operação 10.2.1.2 - Pequenos Investimentos na
transformação e Comercialização de Produtos
Agrícolas (de 1 de março a 30 de abril de 2018)



Operação 10.2.1.3 – Diversificação de atividadse na Exploração Agrícola (de 2 de abril a 31 de
agosto de 2018)



Operação 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados
Locais (de 1 de março a 30 de abril de 2018)



Operação 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de
Qualidade Locais (de 2 de abril a 31 de agosto
de 2018)



Operação 10.2.1.6 – Renovação de Aldeias (de
1 de março a 31 de maio de 2018)

Os Anúncios e demais informação relevante, nomeadamente legislação, formulários, orientações técnicas que
incluem as listas de documentos a apresentar, estão
disponíveis no portal do PORTUGAL 2020, em www.pt2020.pt, no PDR 2020 em www.pdr-2020.pt, ou no sítio
do GAL “Interior do Algarve Central” em www.inloco.pt.
Esclarecimentos junto do Contact Center do PDR2020,
a contactar através do n.º 800 500 064, ou na Associação IN LOCO através do telefone 289 840 860.
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Candidaturas Agrícolas
De 15 de fevereiro a 30 de Abril

S

r. Agricultor,

A Campanha de Recolha de Candidaturas Agrícolas teve início no dia de 15 de fevereiro e termina a 30 de Abril.
As ajudas são: Regime de Pagamento Base, Manutenção da Atividade Agrícola em Zona Desfavorecida, Prémio por Ovelha e Cabra e medidas Agroambientais
(exemplo: Pomar tradicional de sequeiro).
A Associação In Loco tem um Posto de Atendimento, de segunda a sexta, das 9h30 às
16h00, a funcionar em Salir,
nas instalações do Centro
Brito de Carvalho (antiga
escola primária). Para além
da realização das candidaturas,
temos também em funcionamento a
Sala de Parcelário. Quer as candidaturas quer o parcelário, são realizados mediante marcação prévia.

Faça já sua marcação através do  969 987 158.
Comunicação do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural.

A

ntes que seja tarde, antes que o atinja a si, limpe o mato 50
metros à volta da sua casa e 100 metros nos terrenos à volta
da aldeia.
Até 15 de março é obrigatório e vital.
Dia 14 de Março, pelas 10h00
Associação In Loco
Antiga Escola Primária de Salir

Se não o fizer até 15 de março, pode ser sujeito a processo de contraordenação. As coimas podem variar entre 140 a 5 mil euros, no
caso de pessoa singular, e de 1500 a 60 mil euros, no caso de pessoas coletivas.
E este ano são a dobrar.
Até 31 de maio, as Câmaras Municipais podem substituir-se aos
proprietários na limpeza do mato. Os proprietários são obrigados a
permitir o acesso aos seus terrenos e a ressarcir a Câmara do valor
gasto na limpeza.
É vital:
A vida da sua família e a segurança dos seus bens dependem
do seu gesto.
Para mais informações ligue 808 200 520

Portugal sem fogos está nas mãos de todos.
Esta informação, não dispensa a consulta do DL n.º 124/2006, de 28
de Junho, na sua redação atual.
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Próximos Eventos:
03 de Março - 29º TT Salir
25 de Março - Torneio de Futebol Formação - Parque Desportivo de Salir

Baile da Pinha - Nave do Barão
Sábado, 10 de Março

A

Associação Os barões
realiza o seu baile da Pinha no dia 10 de Março a
partir das 20h00.
Apareça!!!

Grupo de Amigos de Salir

C

aríssimos leitores,
Para além das nossas atividades diárias já habituais, assinalamos
esta época festiva com a nossa participação no Baile no lar da Tor e no
desfile de Carnaval pelas ruas de
Salir, em conjunto com a Associação
de Pais (EBISalir).
Aproveitamos para desejar felicidades aos aniversariantes:
Março
Fevereiro
Joaquim Brites
Manuel Nogueira
Leonilde Martins
Idalina Mendonça
Teresa José
Maria da Piedade Chaiça
Helena Mendes
Jacinto Colaço
Manuel Filipe Viegas

Passeio Pedestre na Cortelha
dia 25 de Março

A

Associação dos Amigos da Cortelha irá realizar
mais um Passeio Pedestre pelos trilhos da Serra do Caldeirão, desta vez
com a temática dos “Montes
Esquecidos”.
As inscrições podem ser feitos no próprio dia ou através dos
918 550 180 ou 965 029 758.

Página 6

Dando d’ Vaia

Torneio de Sueca

E

sta iniciativa é organizada desde 1995.
O Torneio de Sueca é itinerante por todas as Associações
deste âmbito, sediadas no interior do Concelho de Loulé.
Decorre durante 4 ou 5 fins-de-semana (1 tarde em cada associação).
As Associações inseridas nesta
itinerância são as seguintes: Associação Cultural e Recreativa das Barrosas; Grupo Desportivo Serrano;
Associação Cultural de Salir; Associação “Os Barões” e “Associação
de Caçadores de Benafim e Beira Serra”

Jogos tradicionais Inter-associações

E

sta atividade existe desde 1996, pela iniciativa do
Grupo Desportivo Serrano.
Todos os anos, a sua organização é assumida por uma
Associação diferente, do interior do Concelho de Loulé.
Os Jogos que fazem parte
nesta iniciativa são: Porca,
Malha na Terra, Três Setes,
Malha na Laje, Sueca, Burro,
Vintém, Bicho, Matraquilhos,
Damas, Setas, Snooker e Ping
- Pong.
As associações participantes são: Associação Cultural e
Recreativa das Barrosas, Grupo Desportivo Serrano e Associação Cultural de Salir.
Calendário 2018: Entre 20/05/2018 e 03/06/2018
20/05/2018: Nas instalações da Associação Cultural
de Salir
27/05/2018: Nas instalações da Associação Cultural e
Recreativa das Barrosas
03/06/2018: Nas instalações do Grupo Desportivo
Serrano

Calendário 2018: Entre 11/03/2018 e 15/04/2018
11/03/2018: Nas instalações da Associação de Caçadores
de Benafim e Beira Serra
18/03/2018: Nas instalações da Associação Cultural e Recreativa das Barrosas
30/03/2018: Nas instalações do Grupo Desportivo Serrano
08/04/2018: Nas instalações da Associação Cultural de
Salir
15/04/2018: Nas instalações da Associação “Os Barões”
28/04/2018 : Jantar convívio organizado pelo Grupo Desportivo Serrano
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