
FESTA DA ESPIGA – 2018 – 51ª Edição 
10, 11 e 12 de Maio 

 
PROGRAMA 

 
QUINTA – FEIRA – NOITE DA ESPIGA 

09:00h – Passeio BTT 
09:30h – Passeio Pedestre “Trilhos da Espiga” 
13:00h – Abertura das Tasquinhas (Manjares e Petiscos 
Serranos) 
14:00h – Exposições de produtos regionais 
15:00h –– Atuação do grupo: Artesãos da Música 
16:00h – Desfile Etnográfico 
18:30h –Atuação dos Grupos: 
 Rancho Folclórico “As Mondadeiras das Barrosas” 
Grupo Etnográfico da Serra do Caldeirão - Cortelha 
21:00h – Baile Tradicional com Rui Soares & Lau 
23:00h – Atuação de TOY 
(continuação do baile) 
 
 
SEXTA – FEIRA NOITE POPULAR 

14:30h – Tarde Sénior 
15:00h – Animação e Lanche 
18:00h – Exposições de produtos regionais 

19:00h – Abertura das Tasquinhas (Manjares e Petiscos 
Serranos) 
20:30h – Desfile Etnográfico 
22:30h – GRANDE NOITE DE FADO 
                               Fadista local – FILIPA NOBRE 
                               Projeto AMÁLIA SEMPRE 
                               CUCA ROSETA  
01:00h Baile Tradicional com GONÇALO TARDÃO 
 
 
SÁBADO – NOITE  JOVEM 

09:00h – III Torneio de Futebol “Os Espiguinhas” 
14:00h – TARDE DAS ESPIGUINHAS (Animação e Muitas 
Surpresas) 
15:00h – Exposições de produtos regionais 
15:00h – Abertura das Tasquinhas (Manjares e Petiscos 
Serranos) 
 22:00h –THROES + THE SHINE  
23:30h – BESEGOL 

01:00h – RIOT (DJ7) 

Editorial 
 

A bril! Mês associado à liberdade e à igualdade de 

oportunidades. Passados 44 anos, verificamos que 

ainda existe um estado com políticas diferenciadas entre 

os grandes centros urbanos e o interior, cujas populações 

são mais penalizadas pelas leis impostas e onde se acen-

tua a desigualdade de oportunidades. 

Uma realidade em que, por enquanto, apenas as festas e 

o convívio entre as nossas gentes vão alegrando os seus 

corações. 

Assim no que respeita à animação na freguesia, merece 

destaque a Grande Gala Internacional do Acordeão que 

Salir recebe pela primeira vez, com os melhores acordeo-

nistas do mundo, dia 19 de Abril, pelas 21,30h no Salão 

Paroquial. 

Destacamos ainda nesta edição o 7º Encontro de Ciclomo-

tores Antigos no dia 22 de Abril em Salir, que tem vindo a 

ganhar cada vez mais entusiastas, com as suas máquinas 

bem conservadas e restauradas que noutros tempos fize-

ram furor.  

Um exemplo do ato de participação democrática, é o Orça-

mento participativo do Município de Loulé que nesta 3ª 

edição regressa com novas regras e novidades, melhoran-

do a igualdade de oportunidades para a concretização de 

projectos, com sessão em Salir agendada para o dia 30 de 

Abril, pelas 21,00h. 

Para o início de maio não faltará ainda na nossa Vila um 

leque vasto de iniciativas que espelha bem as muitas ofer-

tas que a freguesia tem para oferecer. 

A começar pelo 1º de maio, com festa na Lagoa da Nave, 

logo seguido da feira de Salir a 4 de maio, ou ainda dia 5 

de maio nas Barrosas com uma grande noite de fado e 

petiscos, prolongando-se o fim de semana com o merca-

dinho no dia 6 e seguido da festa mais emblemática, eis a 

Festa da Espiga!  Um evento que continua a ser uma 

referência cultural do concelho e do Algarve. 

Um bem hajam! 

Executivo J.F.Salir 

    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   



Espaço de Artesanato  

e Produtos Locais de Salir 
 

N o primeiro domingo de Março, dia de Mercadinho, a Câma-

ra Municipal de Loulé e a Junta de Freguesia de Salir ofici-

alizaram a abertura deste espa-

ço, com a presença dos respecti-

vos executivos, directores e téc-

nicos municipais. 

Sentimo-nos gratos, já que hà 

algum tempo que a Junta de Fre-

guesia e os artesãos vinham 

alimentando e trabalhando na 

perspectiva da criação deste 

espaço que permitisse mostrar o 

talento dos nossos artesãos, 

além da comercialização de pro-

dutos locais. 

Existe uma boa articulação com os artesãos de forma a garantir 

uma escala de funcionamento de segunda a sexta entre as 10h e 

as 16h e em dias de Mercadinho, em regime de voluntariado, em 

que os artesãos trabalham ao vivo, para quem queira apreciar, 

dando a conhecer os seus trabalhos ao público. 

Neste espaço da Escola poderá ainda realizar-se workshops rela-

cionados com as artes, ofícios, tradições locais e inovação no uso 

de produtos e saberes, promovendo ainda passeios turísticos pela 

vila. 

Este projecto acaba também por revitalizar esta zona nobre da 

vila, na medida em que se está a dar vida a uma rua principal, 

servindo simultaneamente para estimular a economia local. 
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O Cantinho da Saúde 

Escova Dentária  
 

A  higiene oral é fundamental e de forma a 

que esta seja feita correctamente, entre 

outros elementos a escova dentária deverá ser 

uma peça fundamental e adequada às necessida-

des de cada um. 

Existem vários tipos de escovas dentárias, as quais 

podem ser eléctricas ou manuais. A escolha deve 

ser sempre com ajuda do seu médico dentista. 

As vantagens da escova manual são: preço aces-

sível; podem conter raspador de língua; melhor e 

maior controlo sobre a força dos movimentos; fácil 

manuseamento e fácil transporte; existem escovas 

adequadas para cada casos, por exemplo: ortodôn-

ticas (pacientes com aparelho ortodôntica), perio-

dontal (pacientes com problemas de gengivas), ci-

rúrgicas (pacientes que se encontram a realizar rea-

bilitação por exemplo com implantes). 

As desvantagens são: deverá 

ser substituída, preferencialmen-

te, de 3 em 3 meses; a sua difícil 

utilização por parte de pacientes 

com destreza manual limitada, 

por exemplo pacientes com artri-

te, doença de Alzheimer.  

As vantagens da escova eléctri-

ca são: cabo maior que a escova 

manual; ideal para pacientes com 

destreza manual limitada ou para 

crianças, em casos de falta de 

motivação para a escovagem; 

alguns modelos têm um cronóme-

tro incorporado com o tempo de escovagem; alguns 

modelos apresentam um doseador de pasta dentífrica; 

alguns modelos apresentam regulador de vibração/ 

pressão. 

As principais desvantagens são: preço inicial e contí-

nuo mais elevado; cabeça da escova deve ser substituí-

da, preferencialmente, de 3 em 3 meses; requer carre-

gador ou substituição de pilhas, pois perdem eficácia; 

menor controlo sobre a força dos movimentos; menos 

práticas de transportar; vibração pode incomodar. 

A sua escova dentária deverá ser guardada sem a capa 

protectora e com as cerdas/ filamentos para baixo de 

forma a permitir a secagem completa. 

Drª Verónica Rosa 

Médica Dentista 

 

Cartão Jovem da Freguesia de Salir 

Junta de Freguesia de Salir entrega o primei-

ro subsídio de Natalidade em 2018  
 

A  Junta de Freguesia entregou no mês de Abril mais um 
subsídio de na-

talidade no valor de 
750 € ao casal Ricar-
do Jorge da Luz Jesus 
e Susana Andreia 
Guerreiro Martins com 
morada na Nave do 
Barão, pelo nascimen-
to do seu segundo 
filho (Luan Martins 

Jesus), ocorrido no dia 12 de janeiro.  

Aos pais, familiares e filhotes, desejamos as maiores felicidades. 
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Presidente da Junta de Freguesia  

faz denúncia da descarga de lixiviados para a 

Ribeira do Vascão a partir do Aterro Sanitário  
 

D epois de várias denúncias feitas por populares e tendo in-

clusive a Junta de Freguesia dado conhecimento destas 

ocorrências aos restantes 

membros da Comissão de 

Acompanhamento, fazendo 

a entrega de amostras nu-

ma garrafa de água, sem 

qualquer efeito prático, já 

que carecia de prova. 

Levou que no passado dia 7 

de Abril (Sábado) ao rece-

ber mais um alerta, de nova 

ocorrência, imediatamente 

contactou as autoridades 

(SEPNA). Apesar da forte 

chuva que se fazia sentir, 

deslocou-se ao local, cujas 

águas da ribeira se encontravam totalmente negras com espuma 

branca. Foi com uma mistura de sentimentos (choque e revolta) 

que recolheu fotos, vídeos e fez a denúncia no facebook, dando 

conhecimento ao Presidente da Comissão de Acompanhamen-

to. 

A partir daqui, houve a envolvência de todos, Presidente da 

Comissão de Acompanhamento (Dr. Vítor Aleixo), SEPNA e 

APA que se deslocaram para o local, fazendo a recolha deste  

“líquido” para análise. Esta atitude, OBRIGOU a Administração 

da Algar a tomar medidas para estancar este derrame, criando 

para o efeito um dique de retenção dos lixiviados durante a 

noite. 

A Comissão de Acompanhamento reuniu-se com carácter de 

urgência, desta vez no Salão Nobre da Câmara Municipal, 

convocando todos os autarcas do sotavento, tendo sido vota-

da e aprovada por unanimidade a seguinte proposta: “Que a 

Câmara Municipal de Loulé contrate uma entidade externa e 

idónea independente para fiscalização de terceira parte ao 

funcionamento do Aterro Sanitário do Sotavento”. 

Alguns órgãos da comunicação social interessaram-se pelo 

assunto, deslocando-se para o Aterro Sanitário nos dias se-

guintes, a GNR tomou conta da ocorrência, e deu entrada no 

Tribunal Administrativo, solicitando ao Presidente da Junta de 

Freguesia a indicação de algumas testemunhas para o efei-

to. 

Finalizo com uma mensagem simples de esperança, que o 

nosso meio ambiente seja protegido a todo o custo para não 

destruir o futuro da nossa população. 

Deodato João 

      Dando d’ Vaia  

Orçamento Participativo 2018 do  
Município de Loulé com novas regras. 
Sessão Pública dia 30 de Abril em Salir  
 

O  valor para a freguesia de Salir na edição do OP 

2018 é de 158.000 €.  

Cada edição do OP do Município de Loulé será realiza-
da de dois em dois anos, onde o prazo máximo de exe-
cução dos projectos acompanha o ciclo temporal de 

cada edição do OP. 

O executivo compromete-se a cabimentar o projecto 
vencedor do orçamento participativo na proposta do 
orçamento para o ano subsequente ao ano da eleição 
das propostas, a submeter à aprovação da Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal. 

No processo de votação final das propostas/projectos 
seleccionados, cada participante terá direito a dois vo-
tos: um voto através de votação presencial em boletim 
de voto, e um voto via serviço de mensagem por tele-

móvel (SMS), gratuito. 

Além da votação por mensagem escrita (SMS), os cida-
dãos recenseados nos cadernos eleitorais das várias 
freguesias do concelho, vão também poder votar nos 
projectos do Orçamento Participativo através de bole-
tins de voto em papel, cuja votação decorrerá nas res-
pectivas freguesias de 02 de Julho a 13 de Julho 
(Juntas de Freguesia) e no edifício da Câmara Munici-
pal (junto do Secretariado de Apoio à Vereação) de 17 

de Julho a 31 de Julho. 

Uma das novidades deste ano, é que cada modalidade 
de voto terá um peso diferente no apuramento final das 

propostas vencedoras: 

O voto presencial – 80% 

O voto por SMS – 20% 

Outra das novidades é que as instituições/organizações 
privadas sem fins lucrativos do concelho de Loulé, que 
num determinado ano sejam contempladas com pro-
postas de investimento do orçamento participativo, fi-
cam no projecto subsequente do Orçamento Participati-

vo, excluídas de qualquer proposta de investimento. 

Para conhecimento, fica o Calendário do OP: 

a) Fase de Preparação e Divulgação: 1 de Janeiro a 28 

de Abril de 2018; 

b) Recolha das propostas: 30 de Abril a 25 de maio 

2018; 

c) Análise técnica das propostas: 28 de Maio a 29 

de Junho de 2018; 

d) Fase da Votação dos Projetos: 2 de Julho a 31 de 

Julho de 2018; 

e) Fase da Apresentação Pública dos Resultados: 

Agosto 2018; 

f) Fase da Aprovação do Orçamento: 1 de Outubro a 31 

de Dezembro 2018; 
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Candidaturas Agrícolas 

Até 30 de Abril 

 

S r. Agricultor,  

 A Campanha de Recolha de Candidaturas 

Agrícolas teve início no dia de 15 de feverei-

ro e termina a 30 de Abril.  

As ajudas são: Regime de Pagamento Base, Ma-

nutenção da Atividade Agrícola em Zona Desfavo-

recida, Prémio por Ovelha e Cabra e medidas 

Agroambientais (exemplo: Pomar tradicional de 

sequeiro). 

A Associação In Loco tem um 

Posto de Atendimento, de se-

gunda a sexta, das 9h30  às 

16h00, a funcionar em Salir, nas 

instalações do Centro Brito de Car-

valho (antiga escola primária). Para além da realiza-

ção das candidaturas, temos também em funciona-

mento a Sala de Parcelário. Quer as candidaturas 

quer o parcelário, são realizados mediante marcação 

prévia.  

Faça já sua marcação através do  969 987 

158. 

Grupo de Amigos de Salir 
 

C aros leitores, muitas foram as atividades de 

animação realizadas no último mês. 

Para além das semanais, proporcionámos aos nossos 

clientes convívios tais como: 

- Dia da Mulher - Almoço convívio  

- Baile da Pinha G.A.S. E PARTICIPAÇÃO NO Baile 

da Pinha na Tôr 

- Yoga do Riso - com Catarina Tardão 

- Apresentação Animais Exóticos  

- Visita RUA FM  

- Sessão de cinema - "Amália"  

 

Estão de Parabéns os/as nossos/as queridos/as clien-

tes que completaram mais um aniversário: 

Sr. Joaquim Manuel Nunes Brites 

D. Helena Mendes 

Sr. Casimiro Guerreiro 

D. Leonilde Martins 

Sr. Manuel Filipe Viegas 

 

Associação “Os Barões” 

Festa na Lagoa - 1º de Maio 

N o dia 1 de Maio teremos o tradicional Dia de Maio na Lagoa 

da Nave do Barão com arraial, piquenique, jo-

gos tradicionais e atuação do Rancho Folclórico da 

Velha Guarda de S. Brás de Alportel. 

Venha passar o dia de Maio e divirta-se connosco 

 

Passeio pelos Campos  

“Apanha do Ramo da Espiga” 
 

N a quinta Feira de Ascensão, 10 de maio, a Associação “Os 

Barões” em colaboração com  “Loulé Criativo” organizam um 

passeio pelos campos para a  apanhar o Ramo da Espiga, pois é 

tradição ir para o campo colher cinco exemplares de cinco plantas 

que compõem a Ramo da Espiga, com forte simbolismo. 

O trigo simboliza o pão e a saúde, a oliveira a luz e a paz, a roma-

neira a fertilidade e abundância, a pa-

poila rubra a festa e a paixão e os mal-

mequeres a prata e o ouro (a riqueza). 

O ramo benfazejo será colocado por 

detrás da porta de entrada e será reno-

vado no Dia da Espiga do próximo ano. 

Após este passeio os participantes vão colaborar na confeção da 

refeição coletiva com dois pratos tradicionais (favas à algarvia e a 

cataplana de peixe e marisco) e a sobremesa com doçaria à base 

de laranja e amêndoa. A refeição será acompanhada com vinho 

artesanal e sumo de laranja. 

Após o almoço o grupo irá assistir ao desfile etnográfico em Salir 

onde estão representadas as diferentes aldeias da freguesia, que 

mostram as suas tradições. 

Inscreva-se já 
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XXVII Gala Internacional do Acordeão 
 

É 
 com enorme regozijo que Salir recebe e apoia pela primeira vez a XXVII Gala Interna-

cional do Acordeão.  

O acordeão está intimamente ligado a esta freguesia, com o surgimento de conhecidos 

acordeonistas que sempre animaram os muitos bailaricos dos nossos sítios, como o Fer-

nando Inês, Leonardo Viegas, Joaquim Martins, Manuel Rola, António Rola, Joaquim To-

más, Ti Albino dos Barrigões, entre outros mais recentes ou ainda como instrumento musi-

cal integrante dos nossos Ranchos folclóricos e etnográficos. 

E porque a festa se faz graças à carolice, não posso deixar de expressar as minhas felicita-

ções e agradecimentos à organização que tem como promotor, aquele que é o ícone do 

Acordeão, Francisco Sabóia e que tem em mãos uma responsabilidade com algumas pro-

porções.  

Acreditamos que a sala vai ser pequena para receber os muitos entusiastas que nutrem 

pelo acordeão um grande carinho. A iniciativa está marcada para o dia 19 de abril, às 

21,30h, e o palco é o Salão Paroquial de Salir, com entrada gratuita. 

A todos, uma excelente Gala do Acordeão 

O Presidente 

Deodato João 

“Junta de Freguesia de Salir organizou 

visita à Revista Portuguesa Boa Espe-

rança  que apresenta uma “Pinocada à 

Algarvia” 

N o passado dia 8 de Abril, um grupo de 60 pessoas 

das várias localidades da nossa Freguesia, assis-

tiram à Revista portuguesa, “Pinocada Algarvia” no Clube 

Boa Esperança em Portimão. 

Em palco foram retratadas pelos atores Carlos Pacheco, 

Telma Brazona, Flávio 

Vicente, Sandra Rodri-

gues e Nicole Gonçal-

ves, situações hilarian-

tes, 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. 

Foi uma iniciativa da Junta de Freguesia de Salir, onde a 

alegria, boa disposição e muitas gargalhatas estiveram 

sempre presentes ao longo de toda a tarde. 

Pretendemos dar continuidade a este género de iniciati-

vas, e para tal, contamos como sempre com  a sua parti-

cipação.  

Executivo JF Salir 



Ficha Técnica 
 
Edição: Junta de Freguesia de Salir e Associação In Loco 
Coordenação: Sónia Martins  
Colaboradores: Associação Cultural de Salir, Associação Cultural e 
Recreativa das Barrosas, Associação “Os Barões”, Associação In Loco, 
Câmara Municipal de Loulé, Junta de Freguesia de Salir, Grupo de 
Amigos de Salir , Marina Star 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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Jogos tradicionais Inter-associações 
 

E sta atividade existe desde 1996, pela iniciativa do Grupo Desportivo Serra-

no. 

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 

23/06/2018: Jantar convívio organizado pela Associação Cultural de Salir 

Associação C. R. das Barrosas 

Noite de Fado, Petiscos e Vinho 

A  Associação Cultural e Recreativa das Barrosas organiza no próximo dia 5 de 

Maio, a partir das 20:30 a Segunda Edição da Noite de Fado, Petiscos e Vinho. 

Como o próprio nome indica, será uma noite onde estarão reunidos o Fado, pelas vozes 

dos Fadistas André Catarino e Argentina Freire, acompanhados por José Pinto na Gui-

tarra Portuguesa e Nuno Martins na Viola de Fado. 

E porque ao Fado está sempre associado o que Portugal tem de melhor, quem nos visitar 

poderá deliciar-se com uma tapa composta de Petiscos diversos, um Jantar de Milhos e 

uma sobremesa para adoçar os paladares mais exigentes. Tudo isto regado com um co-

po de vinho e o ambiente acolhedor que a gente das Barrosas sempre oferece. 

As reservas são obrigatórias e poderão ser feitas até ao dia 2 de Maio através dos conta-

tos: 289489536 // 918995314 e 912548228. 

Não deixe de nos visitar. Esperamos por todos aqueles que valorizam, como nós, o me-

lhor da nossa Cultura e Gastronomia. 

Esta iniciativa conta com os Apoios da Câmara Municipal de Loulé e da Junta de Fregue-

sia de Salir.  

 

Consultas de Tarôt  

em Salir  
  

S e tem problemas e precisa 

de ajuda para os resolver, 

quer conselhos para dirigir melhor 

a sua vida presente e futura, eu 

posso ajudar.   

Dou ajuda espiritual.             

Ligue-nos:  962 584 660 ou 966 

395 446.  

 

 

 

Marina Star         


