
Editorial 
 

N úmeros, medidas e anúncios para apoiar o 

investimento nas regiões do interior, mais ser-

viços públicos… palavras bonitas que me entram nos 

ouvidos, no momento em que escrevo este editorial. 

Precisamente no ano em que as nossas populações 

do interior mais serviços públicos vêm serem encerra-

dos, como esta instituição do sector cooperativo a 

Caixa Agrícola em Salir. Com estes encerramentos, 

fica à vista a sinceridade das promessas de certas 

personalidades de amor ao interior. 

Também o verão tarda a chegar, em tempo de diver-

são, de reencontro de amigos e familiares, que tam-

bém servem para unir a comunidade, aproveitando as 

festas que terão lugar em toda a freguesia, cujos pro-

gramas constam neste boletim. 

Nesse sentido, a Junta de Freguesia de Salir, reco-

nhecendo a importância destas festas para os saliren-

ses, procura dar igualmente contributos para o seu 

êxito, celebrando protocolos de colaboração com As-

sociações e Instituições da freguesia. 

Destaque ainda para o Salir do Tempo de 20 a 22 de 

julho, grande referência cultural à qual a Junta de 

Freguesia continua a assumir parceria com a Câmara 

Municipal de Loulé.  

No panorama desportivo a 12 de agosto terá lugar 

mais uma edição do Ultra Trilhos Rocha da Pena, a 

promover o interior atra-

vés do desporto, com 

partida e chegada ao 

Parque Desportivo de 

Salir, tornando neste dia 

uma grande jornada des-

portiva.  

A todos, desejo que desfrutem de um verão excelen-

te. 

Executivo J.F.Salir 

    Dando d’ Vaia 
Salir do Tempo 

20, 21 e 22 de julho 
 

A  História Medieval representa uma quebra nos pa-

drões existentes no período anterior, a História 

Antiga. Essa fase chegou ao fim através de variações 

substanciadas em fatores políticos. É preciso lembrar que 

as mudanças nos períodos históricos não são variações 

que ocorrem em 

datas estabeleci-

das, as pessoas 

em determinadas 

épocas não tinham 

consciência de que 

passavam a viver 

um período dife-

rente na história da 

humanidade. Essas 

divisões e determi-

nações dos perío-

dos são elaboradas 

pelos historiadores 

depois de tudo ter 

ocorrido. De 20 a 22 

de julho, o “Salir do 

Tempo” propõe uma 

autêntica viagem 

medieval com mais 

de 760 anos de his-

tória. Este evento, que tem por base a recriação histórica do 

período da Reconquista, transforma Salir num palco de ex-

periências de regresso ao passado, onde música, dança, 

artes performativas, animação itinerante, rábulas e estórias, 

exposições ou gastronomia são alguns dos “ingredientes”. 

Esta é uma incrível experiência que proporciona momentos 

de interação lúdica com os espectadores, criando assim, um 

ambiente verdadeiramente mágico. 

 

“In Agenda Municipal de Loulé” 

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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Campanha de Vacinação  

Anti Rábica e Identifica-

ção Electrónica 
 

I rá decorrer nas freguesias do 

interior do concelho de Loulé a 

campanha de vacinação anti-rábica.  

O Médico Veterinário Dr. Paulo Ale-

xandre Caetano Correia Pina e sua 

equipa de vacinação  irá estar na 

freguesia de Salir nas seguintes 

datas: 

 

26 de julho - Alcaria (junto ao café), 

pelas 9h00; 

26 de julho - Tameira (Junto ao ca-

fé), pelas 10h30; 

30 de julho - Barranco do velho (junto 

à estrada), pelas 9h00; 

30 de julho - Cortelha (Junto à estra-

da), pelas 10h00; 

30 de julho - Vale da Rosa (junto à 

estrada), pelas 11h00; 

30 de julho - Montes Novos (junto à 

estrada), pelas 12h00. 

 

Os caninos, que por qualquer motivo 

justificado não sejam apresentados nos 

locais de concentração acima indicados 

podem ainda ser vacinados e identifica-

dos eletronicamente mediante a cobran-

ça das mesmas taxas, às terças-feiras, 

entre as 11h00 e as 12h00, nas insta-

lações do Canil Municipal de Loulé a 

partir de 3 de setembro de 2018. 

 

Zele pela saúde dos seus animais, 

não deixe de vacinar os seus cães! 

 

Tomada de Posição da Junta de Freguesia de Salir 

Relativa ao Encerramento da  

Caixa de Crédito Agrícola de Salir 
 

F oi com grande surpresa e preocupação que a Junta de Freguesia de Salir 
teve conhecimento da intenção do Conselho de Administração da CCAM, 

de encerrar o balcão de Salir da CCA. 

O Executivo da Junta de Freguesia de Salir informa que de imediato tomou algu-
mas diligências em nome da população salirense, dirigindo um apelo através de 
ofícios aos Senhores Presidente da CCAM do Algarve e ao Presidente do Conse-
lho de Administração Executivo do CA para que a CA não encerrasse as suas 

portas nesta localidade. 

Remetendo uma carta aberta ao senhor Presidente da Câmara, da Assembleia 
Municipal e à comunidade com um pedido de ajuda e apoio reivindicando o não 

fecho do balcão da CA. 

Foi notícia em vários órgãos da comunicação social.  

Considerando que a freguesia de Salir é bastante extensa, com uma área de 184 
km2 em zona rural, que a distância dos vários aglomerados dista em média 15km 
da sede de freguesia, com uma população residente de 2775 habitantes (dados 

estatísticos: Censos 2011). 

Considerando que a população é maioritariamente envelhecida, dependente dos 
horários dos autocarros, havendo apenas transporte da zona serrana para a sede 
de freguesia uma vez por semana e também condicionados aos horários de tra-
balho dos familiares. Por outro lado, também contribuirá para um maior isolamen-
to das populações locais e constituirá um fator de desincentivo à fixação da popu-

lação. 

Considerando que esta é a única agência bancaria da Freguesia, e que faz aten-

dimento a clientes de freguesias vizinhas ( Ameixial, Querença Tor e Benafim). 

O único local onde as Gentes da Nossa terra podem realizar as transações im-
prescindíveis para a manutenção das suas atividades pessoais e profissionais. É 
aqui que a população idosa, a esmagadora maioria da nossa população, pode 
levantar a reforma, enviar algumas poupanças para os filhos e familiares imigra-

dos e tem os seus depósitos desde a sua abertura.   

Também o comércio local, pela proximidade e acessibilidade, dá preferência a 

esta instituição bancária. 

Considerando o descrito, o executivo da Junta de Freguesia de Salir reunido no 

dia 29 de junho de 2018, deliberou por unanimidade: 

- Manifestar a sua total indignação perante tamanho retrocesso na prestação de 

serviços disponibilizados pela Caixa de Crédito Agrícola. 

- Apresentar a sua solidariedade com os clientes e sócios lesados face a este 
encerramento que contraria os valores e princípios sociais da Caixa de Credito 

Agrícola; 

- Solicitar a marcação de uma Assembleia de Freguesia, com caráter de urgência 

para tomada de posição em relação ao encerramento do balcão de Salir da CCA. 

Apesar de não termos competências diretas neste processo, pois trata-se de uma 

entidade privada, da nossa parte faremos chegar as reclamações e preocupações 

onde for necessário, apresentando as melhores propostas, pois o nosso trabalho 

é lutar para que a nossa população seja bem servida e não prejudicada. 

Salir, 29 de junho de 2018, 

O Presidente da Junta de Freguesia de Salir 

Deodato João 
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Unidade Móvel de Saúde 
 

A  Câmara Municipal de Loulé informa que a Unida-

de Móvel de Saúde se deslocará à freguesia de 

Salir nos seguintes dias e itinerário, a partir das 8h30:  

25 de julho - Pé de Coelho, Malhão, Sítio das Éguas, 

Carvais de Cima, Sobreira Formosa, Alganduro;  

26 de julho - Freixo de Baixo, Monte Ritas, Freixo de 

Cima, Tameira, Montes Viegas / Montes Santiago, Bar-

rosas;  

27 de julho – Monte Poço, Brazieira, Alcaria, Arneiro da 

Rocha, Rocha da Pena;  

30 de julho - Pé da Serra, Taipa, Beirada, Casas, Pena 

de Baixo e Vale do Álamo;  

31 de julho - Pena de Cima, Calçada da Pena, Cerro, 

Almarjinho, Fonte Figueira, Funcheira, Portela da Na-

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

1 de agosto - Corte Neto, Alto Fica, Ponte de Salir, 

Fonte de Ouro, Palmeiros, Besteiros, Arneiro, Coruja, 

Touriz, Casa Branca e Quintã;  

2 de agosto - Vale Covo, Eira da Cevada, Barranco 

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

Cortiçadas e Montes Novos; Centro Comunitário Bar-

ranco do Velho; 

3 de agosto – Vendas Novas, Ameixeirinhas, Portela 

do Barranco, Barranco da Cabaça, Califórnia, Sarna-

dinha, 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. 

Saúde a Brincar  

6 e 7 de agosto em Salir 
 

S aúde a brincar é um projecto de educação para a saú-

de, dirigida às crianças/famílias, que se inicia com a 

faixa etárias dos 3 - 6 anos, de forma promover a saúde da 

criança e jovem. 

Nos dias 6 e 7 de agosto entre as 

12h30 e as 15h00 na Extensão de Sa-

úde de Salir, através do faz de conta, 

Médico e Enfermeiro vão prestar cuida-

dos ao boneco, trazido pela criança, como de verdadeiro se 

tratasse. Desta forma, pretendemos divulgar as consultas 

realizadas, promover a aproximação dos pais/criança ao 

seu médico/ enfermeiro de família e diminuir o medo da 

criança relacionado com a sua vigilância de saúde. 

 

Enfermeira Sandra Gomes  

      Dando d’ Vaia  

Ultra Trilhos da Rocha da Pena 
 

A  12 de agosto de 2018 decorrerá a 5ª edição do Ultra 

Trilhos da Rocha da Pena.  

Este evento tem como objetivo promover o interior do Algarve 

e do concelho de Loulé através do desporto, mostrando as 

suas belezas naturais. 

Nesta edição está prevista uma dificuldade acrescida relativa-

mente às edições anteriores mas sempre com a Paisagem 

Protegida da Rocha da Pena como ponto de passagem obri-

gatório.  

O UTRP tem como base o 

Complexo Desportivo de 

Salir, local de partida e 

chegada das provas. Os 

atletas passarão pela 

“Paisagem Protegida Local da Rocha da Pena”, pela Aldeia da 

Penina e pela Cruz Alta. 

Enquanto esperam pela chegada dos atletas, os seus amigos, 

familiares, apoiantes e publico em geral, poderão usufruir de 

todas as instalações do Complexo Desportivo de Salir, como 

por exemplo, as suas piscinas, e ainda muita animação para 

miúdos e graúdos, sem esquecer o snack-bar para um lanche. 

Orçamento Participativo 2018  
Decorreu no dia 30 de abril  

a edição em Salir  
 

O  valor para a freguesia de Salir é de: 158.000 €.  

Os projetos a votação para Salir são: 

Criação de um espaço multiusos coberto em Salir 
(traseiras da antiga escola primária ou noutro local ade-

quado). 
Código Votação SMS: OP01 
Criação de um campo polidesportivo na Nave do Barão 
(em frente à Associação “Os Barões). 
Código Votação SMS: OP02 
Criação de um espaço multigeracional com parque infantil 

e colocação de equipamentos geriátricos. 

Código Votação SMS: OP03 

Além da votação por mensagem escrita (SMS), os cidadãos 
recenseados nos cadernos eleitorais das várias freguesias do 
concelho, vão também poder votar nos projectos do Orçamen-
to Participativo através de boletins de voto em papel, cuja vo-
tação decorrerá nas respectivas freguesias de 02 de julho a 
13 de julho (Juntas de Freguesia) e no edifício da Câmara 
Municipal (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% 



O Cantinho da Saúde 

Branqueamento Dentário 
 

O  branqueamento dentário é um tratamento tem-

porário consiste numa técnica, sem desgaste 

dentário, onde é aplicado um gel na superfície dentária 

e produz a descoloração/clareamento da estrutura 

dentária com ou sem ajuda de uma luz laser; a sua 

duração depende da higiene oral, hábitos alimentares e 

não alimentares, contudo por norma ronda os 2 anos. 

Os dentes podem adquirir coloração mais escura atra-

vés do tabaco; ingestão frequente de bebidas como 

chá, café, vinho tinto, coca-cola; dentes desvitalizados; 

dentes com trauma; entre outras. 

Este tratamento pode ser realizado em consultório e/ou 

em casa, contudo em qualquer uma das técnicas é ne-

cessário haver uma consulta como o médico dentista de 

forma a ser feita uma avaliação da sensibilidade dentá-

ria, inflamação gengival, existência de cáries, assim co-

mo a cor alvo. 

As pastas dentífricas branqueadoras têm um poder bran-

queador limitado pois possuem agentes abrasivos que 

apenas fazem a remoção dos pigmentos externos dos 

dentes não sendo capazes de clarear toda a estrutura 

dentária. 

As contra-indicações são a sensibilidade dentária, perda 

de gengiva, restaurações (pois este tratamento não influ-

encia a cor das restaurações existentes em boca), mulhe-

res grávidas e crianças, dentes muito escuros/ acinzenta-

dos pois devido à 

limitação da resis-

tência dentária aos 

agentes branquea-

dores poderá não 

ser possível atingir 

a cor desejada por 

parte do paciente. 

Consulte regularmente o seu médico dentista. 

Drª Veronica Rosa 
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I Open de Xadrez em Salir 

4 de agosto – 14:30 horas 

 

 

 

Salão da Paróquia (Largo da Igreja Matriz) 

Inscrições gratuitas: 

torresdeloule@gmail.com 

 

Cortelha respira tradição e cultura…  
 

O s mais genuínos Manjares, aliados ao tradicional 

folclore, é aquilo que se poderá encontrar na Corte-

lha, concelho de Loulé, nos dias 4 e 5 de agosto. Espera-

se um fim-de-semana animado, com a realização dos tra-

dicionais Manjares Serranos, aos quais surge associado o 

XV Festival de Folclore da Serra do Caldeirão. 

A aldeia da Cortelha, situada em pleno interior do Concelho de 

Loulé, conhecida pela arte de bem receber, reaviva a 4 e 5 de 

agosto os mais genuínos sabores da cozinha típica serrana, 

com a realização dos deliciosos Manjares Serranos, que já 

vão na sua 18ª edição.  

A Associação dos Amigos da Cortelha, organizadora do even-

to, pretende assim promover aquilo que de mais genuíno tem 

a sua localidade, conjugando-a, no mesmo fim-de-semana, 

com o também tradicio-

nal Festival de Folclore 

da Serra do Caldeirão, 

que na sua 15ª edição 

reunirá em palco gru-

pos folclóricos repre-

sentantes de várias 

regiões do país. 

Este duplo evento, que 

tem tido sucesso em 

anos anteriores, dá a 

provar aos inúmeros forasteiros a tradicional orelha de porco, 

o chouriço e presunto caseiro, o galo guisado, borrego ou ja-

vali e as famosas papas de milho, acompanhados de vasta 

doçaria regional algarvia e da aguardente de medronho. Para 

além de se degustarem sabores por muitos já esquecidos, 

toda a envolvência da festa possibilita ainda reviver as tradi-

ções e os costumes das gentes oriundas desta zona serrana 

do Algarve, bem ilustrados na acolhedora aldeia da Cortelha. 

A noite de Sábado estará entregue ao 15º Festival de Folclore 

da Serra do Caldeirão, onde para além do Grupo Etnográfico 

da Serra do Caldeirão – Cortelha, poderemos apreciar o Ran-

cho Folclórico das Praias do Sado, (Estremadura Sul),o Grupo 

de Folclore das Terras da Nóbrega, (Alto Minho) e o Rancho 

Folclórico da Golegã (Ribatejo), que certamente demonstrarão 

em palco as características mais genuínas da sua região. O 

Baile será abrilhantado pelo Duo Sons do Sul. 

Domingo teremos em palco o Grupo de Musica Tradicional 

“Moces Marafados” sendo o tradicional Baile Serrano abrilhan-

tado por o Valter Cabrita. 

Manjares e Folclore serão assim cabeças de cartaz numa inici-

ativa que ganha a cada ano novos públicos e que já conquis-

tou o seu espaço no seio das iniciativas de cariz cultural pro-

movidas na região. Será por certo um fim-de-semana de muita 

animação onde a Cortelha presenteará os inúmeros visitantes 

com um magnífico Festival de Sabores e Sonoridades. 



Excursão às Beiras 
 

N os passados dias 23 e 24 de junho a Junta de 

Freguesia de Salir organizou a habitual excur-

são anual e que contou com a presença de 100 partici-

pantes.  

Foram dois dias onde a boa 

disposição e animação esti-

veram sempre presentes.  

No sábado, depois da apa-

nha da cereja, seguiu-se a 

visita à típica aldeia de Sor-

telha antes de se  dirigirmos 

para Celorico da Beira, local 

onde pernoitámos. 

No domingo, seguiu-se um 

passeio matinal pela vila de 

Celorico da Beira, que ante-

cedeu um almoço num res-

taurante típico em Folgosi-

nho onde não faltou a con-

certina para animar a refei-

ção. Depois dirigimo-nos 

para Seia, onde visitámos o 

Museu do Pão. 

Já no regresso, em Santa-

rém houve um jantar conví-

vio, onde foi possível assistir 

à atuação dum Grupo de 

Folclore. 

Tratou-se duma iniciativa de 

cariz lúdico e cultural da Junta de Freguesia, para 

proporcionar a todos os fregueses um fim de se-

mana diferente num espírito de alegria e convívio. 

A todos os participantes, em nome do Executivo, o 

nosso Muito Obrigado pela presença. 
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Grupo de Amigos de Salir 
 

Q ueridos leitores,  

Por cá temos dado continuidade aos nos-

sos trabalhos realizados no âmbito da anima-

ção. 

Estes trabalhos têm em conta os gostos, hábitos 

e possibilidades dos nossos clientes das várias 

respostas sociais. 

Temos sido pasteleiros, costureiros, decorado-

res, desportistas, temos comemorado aniversá-

rios... 

Por falar em aniversários, desejamos felicidades 

aos nossos queridos clientes que completaram 

mais um aniversário: Sr. David Guerreiro e D. 

Maria Isabel Ramos (Maria Damas). 

 

Agradecemos a presença da D. Maria da Con-

ceição Silva, que nos proporcionou a Comunhão 

Religiosa tão apreciada pelos nossos idosos. 

Um bem haja a todos os amigos e familiares. 

Festa em Honra da Nossa Senhora do Pé da Cruz 
 

A  Comissão Fabriqueira da Paróquia de Salir realiza no dia 12 

de agosto mais uma edição da Festa em Honra da Nossa Se-

nhora do Pé da Cruz 

 

Programa: 

 

Dia 4 de agosto - Sábado  

21.00H. Procissão das velas da capela de Nossa Se-

nhora Pé da Cruz para a igreja. 

 

Dia 12 de agosto - Domingo  

16.00H. Celebração da Eucaristia 

17.00H Procissão Abrilhantada pela Fi-

larmónica Artistas de Minerva 

de  Loulé Terminando com Ser-

mão 

18.30H-Quermesse-Leilão das Ofertas-

Buffet e Concurso de ramos 

21.00H-Baile Abrilhantado pela Ban-

da Duo Reflexo 

22.30H -Sérgio Gonçalves & Banda 

- Amantes D`Fado (Amália 

24.00H. Atuação da jovem revela-

ção salirense –Filipa Nobre 

Exposição de Arquitetura de Imagens  
"Ponto de Fuga e Horizonte" 
(60 quadros da vida realista e transrealista) 

  
Como? Exposição ao ar livre: casa, pátios, jardim 
Onde? Casa das Fontes, Barranco do Velho, 8100-
159 Salir, Tel: 289846449   www.dasfontes.info,  
Quem? Franzisko Fontes 
Quando? de 18 de julho a 18 de setembro de 2018 
Segundas-feiras: das 18:00h às 21:00h 
Sábados e domingos: das 10:00h às 14:00h  
 Abertura ao público dia 18 de julho, quarta-feira, 
pelas 18:00 h, com cocktail de boas vindas e música 
de Mozart, Schubert, Strauss e outros autores clássi-
cos. 



Barrosas em Festa 

27, 28 e 29 de julho 
 

O  Rancho Folclórico As Mondadeiras das Barrosas comemora o seu 31º Aniversário nos próximos dias 27, 

28 e 29 de julho. 

A Edição de 2018 das Barrosas em Festa iniciará, este ano, logo na noite de Sexta-Feira, dia 27 de julho, com um Baile, 

animado por Emanuel Martins. 

À semelhança das edições anteriores, durante a tarde do dia 28 ocorrerá 

o Festival de Folclore, onde subirão ao palco desta Associação, o Rancho Fol-

clórico as Mondadeiras das Barrosas, o Rancho Coral e Etnográfico “Os Campo-

neses”de Vale de Vargo – Serpa, o Grupo Folclórico e Etnográfico de S. Pedro de 

Castelões – Vale de Cambra e o Grupo Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de 

Loulé, que com os seus trajes, músicas e representações trarão à terra de Barro-

sas o que de mais genuíno e tradicional o nosso país tem para oferecer. 

Ainda durante a noite de Sábado, haverá baile, animado pelo músico Valter Ca-

brita, a partir das 21 horas. 

No Domingo, dia 29 de julho, e porque as crianças serão sempre a alegria de 

qualquer festa, teremos um momento dedicado a elas, com a colocação de 

um insuflável, dando-lhes a oportunidade de usufruir de uma tarde de convívio 

com familiares e amigos, bem como o tradicional Torneio de Malha na Laje, a par-

tir das 15 horas. 

Não deixe de jantar connosco, saboreando os nossos grelhados ou um dos pratos 

típicos da região que preparamos para si, enquanto se diverte com as histórias 

do Algarvie Marafade – André Guerreiro, às 18 horas e assiste à atuação do Grupo Veredas da Memória, a partir das 

18:30, a que se segue uma Noite de Fado ao som das vozes de Sara Gonçalves e César Matoso, acompanhados 

por Ricardo Martins e Nuno Martins. 

Esperamos por todos aqueles que nos quiserem visitar, em mais uma festa que é feita pelas gentes da terra, mas onde to-

dos aqueles que cruzam o interior algarvio e que não querem deixar de aproveitar o que de melhor este tem para oferecer, 

serão bem-vindos. 
Ficha Técnica 
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