
Matança Tradicional do Porco  

Sábado, 26 Janeiro 2019 

 
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 Ser-

ra do Caldeirão (cachola guisada com batatas, sangue cozido 

de azeite e vinagre, febras grelhadas, carne frita com alhos), 

diversos acompanhamentos, bebidas, sobremesa e café; 

15:00 h – BAILE com o acordeonista Silvino Campos; 

17:00 h – Fim da Matança Tradicional. 

Editorial 
 

I niciámos o ano com temperaturas 

mínimas muito baixas, as noites muito 

frias e pouco convidativas a sair de casa, 

mas tal não impediu que vários grupos de 

“janeireiros” percorressem vários locais da 

nossa freguesia, contribuindo assim para 

que esta tradição enraizada mantenha 

vivo o hábito ancestral de cantar os reis 

ou as janeiras. De porta em porta cantam 

quadras rimadas e recebendo em troca 

um donativo ou um copo, uma chouriça ou 

outro presente para um petisco do grupo. 

Terminada a época festiva de Natal, é 

altura de desmontar as árvores e todos os 

enfeites de Natal que estiveram expostos 

no centro da Vila, ficando o sentimento de 

uma aposta bem-sucedida, graças ao 

empenho e envolvimento de todos os par-

ticipantes neste desafio. 

O executivo da Junta de Freguesia enalte-

ce o trabalho extraordinário dos elementos 

da Associação de Pais da Escola Prof. 

Sebastião Teixeira pelo tempo que des-

penderam a dar mais brilho à nossa Vila. 

Para o próximo ano existe vontade de 

fazer mais e melhor com o envolvimento 

de todos. Porque Salir merece! 

E porque estamos a iniciar um novo ano, 

desejo muita saúde e esperança no futu-

ro, que seja a concretização das ambi-

ções pessoais e profissionais de todos. 

Da minha parte fica o compromisso do 

mesmo empenho de sempre, dedicação, 

disponibilidade, não discriminando nin-

guém, ouvindo todos. 

Executivo da J.F.de 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   

Mercadinho da Horta 

3 de fevereiro 
 

M ercadinho da Horta regressa dia 3 de fevereiro de 2019 com a 

participação do Grupo Etnográfico da Serra do Caldeirão. 

Com cerca de duas dezenas de bancas para venda de produtos, tais 

como: fruta, hortícolas, sementes, plantas, flores, bolos, mel, artesanato, 

velharias e rifas, incluindo bacalhau e gre-

lhados vão estar à venda. 

Poderá ainda visitar o Espaço do Artesanato 

e Produtos Locais, localizado no Posto de 

Turismo, cujo funcionamento é assegurado 

por artesão a trabalhar ao vivo. 

Não faltam razões para visitar o Mercadinho da Horta em Salir. 

 



Página 2       Dando d’ Vaia  

Traumatismo Dentário 
 

 

E xistem diversas situações que causam trauma-

tismo dentário nomeadamente dentes fratura-

dos, deslocados ou mesmo perdidos, assim como le-

são a nível ósseo e tecidos moles como a gengiva que 

originam efeitos negativos a nível funcional, estético e 

psicológico do paci-

ente. 

Geralmente, a ocor-

rência de traumatis-

mos na dentição de 

leite acontece numa 

idade precoce 1-3 

anos aquando do 

desenvolvimento da 

coordenação motora 

nomeadamente a locomoção. No que respeita à dentição 

permanente a sua ocorrência acontece devido a quedas, 

acidentes de viação e prática desportiva. 

Quando ocorre trauma da peça dentária deve haver re-

curso ao médico dentista de forma a avaliar o dano dos 

tecidos da cavidade oral assim como das peças dentárias 

afetadas, pois no caso da dentição de leite pode influenci-

ar também a peça definitiva. 

Deve-se referir que deve haver um cuidado redobrado em 

caso de saída completa da peça dentária. Nestes casos, a 

peça dentária 

deve ser manipu-

lada pela coroa e 

colocada em 

soro fisiológico 

ou em leite à 

temperatura am-

biente e procurar 

o médico-

dentista o mais 

breve possível, 

preferencialmente nos 1os 30minutos seguintes ao acidente; 

em alternativa, caso a peça tenha saído por completo, deve-

se lavar (sem esfregar de forma a não danificar a raiz e o 

seu tecido envolvente), com soro ou leite e recolocado no 

sítio.  

 

Não se esqueça de consultar o seu médico dentista regular-

mente. 

 

Drª Verónica Rosa 

 

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:  

 

 12 de Fevereiro - Pé de Coelho, Malhão, Sítio das 

Éguas, Carvais de Cima, Sobreira Formosa, Alganduro; 

 

 13 de Fevereiro - Freixo de Baixo, Monte Ritas, Freixo 

de Cima, Tameira, Montes Viegas / Montes Santiago, 

Barrosas;  

 

 14 de Fevereiro – Monte Poço, Brazieira, Alcaria, Ar-

neiro da Rocha, Rocha da Pena;  

 

 15 de Fevereiro - Pé da Serra, Taipa, Beirada, Casas, 

Pena de Baixo e Vale do Álamo;  

 

 18 de Fevereiro - Pena de Cima, Calçada da Pena, 

Cerro, Almarjinho, Fonte Figueira, Funcheira, Portela da 

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

 

 19 de Fevereiro - Corte Neto, Alto Fica, Ponte de Salir, 

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

Touriz, Casa Branca e Quintã;  

 

 20 de Fevereiro - 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;  

 

 21 de Fevereiro – Vendas Novas, Ameixeirinhas, Por-

tela do Barranco, Barranco da Cabaça, Califórnia, Sar-

nadinha, Fornalha e Moita da Guerra.  

 

As situações de acamados que não tenham cobertura 

pelo Centro de Saúde de Loulé e que pretendam a visi-

ta da Unidade Móvel de Saúde, podem fazer a sua ins-

crição na Junta de Freguesia. 



Grupo de Amigos de Salir 
 

C aros/as familiares e amigo/as, 

 

Para comemorarmos o Natal realizámos, no dia  15 de de-

zembro, a nossa Festa de Natal que foi animada pelo acor-

deonista Luís José.  Agradecemos 

a todos os familiares e amigos que 

estiveram presentes, a quem cola-

borou (voluntários e funcionários) e 

aos nossos apoios que tornaram 

esta festa possível. 

À semelhança dos anos anteriores, 

a Câmara Municipal de Loulé e 

Junta de Freguesia de Salir, em 

colaboração com o Grupo de ami-

gos de Salir,  procederam à entre-

ga dos Cabazes de Natal. 

 

Desejamos Felicidades aos aniversariantes D. 

Fátima e Sr. Manuel Viegas que celebraram 

mais um aniversário. 
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Festa de Natal  

da Associação Cultural de Salir  

22 de dezembro 2018 
  

N o passado dia 22 de dezembro de 2018 a Associ-

ação Cultural de Salir (ACS) realizou a sua Festa 

de Natal nas instalações junto ao Posto da GNR de Sa-

lir. 

A festa contou com momentos de muita diver-

são, insufláveis, modelagem de balões, pinturas faciais, 

teatro dinamizado pelo grupo “Ao Luar Teatro” e o 

“Circo Mais Pequeno do Mundo” com Luís Luz. A festa 

culminou com a chegada do Pai Natal, que através de 

uma bela encenação trouxe divertimento e cultura a 

todos os presentes. No final da festa houve a entrega 

de prendas às crianças. 

A ACS gostaria de agradecer aos sócios, voluntários, 

patrocinadores, Junta de Freguesia de Salir e Câmara 

Municipal de Loulé o valioso contributo para o sucesso 

deste evento, o nosso muito obrigado e um feliz ano 

novo. 

      Dando d’ Vaia  
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EDITAL Nº 01/2019 
 

Alienação de bens móveis pertencentes ao património da Junta de 

Freguesia 

 

DEODATO MARTINS JOÃO, Presidente da Junta de Freguesia de Salir: 

 

------ Torna público, que em harmonia com a deliberação tomada em reu-

nião extraordinária realizada em 10/01/2019 e nos termos da alínea KK), 

do artigo 16º nº 1, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a junta de freguesia 

promove a venda, por meio de carta fechada, da viatura usada, abaixo 

identificada e nas seguintes condições: 

------1. A viatura é vendida pela junta no preciso estado em que se encontra, 

podendo os interessados, durante o prazo do concurso, inteirar-se do esta-

do da viatura, não podendo posteriormente alegar o seu desconhecimento, 

devendo para o efeito contactar os serviços desta junta de freguesia, duran-

te o horário de expediente ou pelo telefone 289 489 119, a fim de agendar 

uma visita à mesma.----—————————————————————------- 

------2.As propostas devem dar entrada nos serviços administrativos da fre-

guesia, até às 17:00 horas do dia 14/02/2019, em envelope opaco e fechado 

com indicação do concorrente e a identificação do concurso, ou seja, “ Pro-

posta de preço para compra de viatura”.----————————————--------- 

------3. A proposta deve ser apresentada da seguinte forma:----———----------- 

------a) O preço proposto não poderá ser inferior ao preço base indicado no 

quadro.------------------------------------------------------------------——————---------- 

------b) A proposta deverá mencionar a identificação do concorrente, nomea-

damente o nome completo (individual ou coletivo), NIF, bem como a morada e 

contato telefónico e deverá ser devidamente assinada e datada.---————— 

------4. O critério de adjudicação corresponde ao do preço mais elevado pro-

posto pela viatura.----------------------------------------————---------------------------- 

------5. A abertura das propostas será efetuada no dia 14/02/2019, pelas 21:00 

horas, durante a reunião da Junta de Freguesia.--------——————--------------- 

------6. Em igualdade de preço proposto para a mesma viatura, proceder-se-á à 

licitação verbal entre os concorrentes, com lances não inferiores a 25 euros, 

que acrescerão sempre aos preços anteriormente propostos, a realizar subse-

quentemente em ato público (em data e hora a designar).—–—-——————— 

------7. O pagamento do preço proposto deverá ser efetuado, na secretaria des-

ta Junta de Freguesia, no prazo de 48 horas, após a afixação da lista de resul-

tados, no edifício da sede da junta de freguesia, no dia seguinte ao da abertura 

das propostas.---------------------------------------------—————————————--- 

------Salir, 10 de janeiro de 2019 

O Presidente da Junta 

  Deodato Martins João 

 

Estes versos são dedicados  
ao meu filho Luís Mogo 

  
Meu querido filho Luís 
Partiste para não voltar 
Mas no meu coração 
Terás sempre o teu lugar, 
  
Partiste muito cedo 
Meu filho muito amado 
Fazias 50 anos 
No dia dos namorados, 
  
Eras tão forte e valente 
Mas isso não te serviu de nada 
Pois Deus quis-te levar 
Nesta hora destinada 
  
Faz um ano que partiste 
E para nunca mais voltar 
Mas eu aqui na terra 
Por si vou sempre rezar. 
  
Ao escrever estes versos 
Com meu filho vou falando 
As lágrimas vão caindo 
Mas eu vou continuando 
  
Maldita a hora que foste 
Para Espanha e Gibraltar 
Mal sabias tu meu filho 
Que a morte irias lá buscar, 
  
Nesta hora tão amarga 
E sem te despedires 
Perdeste a tua vida 
E tiveste que partir 
  
Levaste tantas flores 
Para no céu plantar 
Deus há de dar-te a mão 
Para nele poderes entrar! 
  
Deus e a Virgem Maria 
De ti hão de cuidar 
Já que foi para isso 
Que te vieram buscar, 
  
Meu Filho da minha vida 
Assim eu te perdi 
Não hà nada maior no mundo 
Que o meu amor por ti!  

Maria do Carmo Mogo 

Marca Matrícula Modelo Ano Localização Preço Base 

Ford RF – 71-51 Transit 100 1989 
Parque (Cemitério 

novo) 
500,00 € 
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Sessões de Informação 
 

A  Associação In Loco no âmbito do projeto InfoAgro - Informação Agrícola no Algarve Central realizará as seguintes ses-

sões de informação / local:  

 

Produção Agrícola de Pequenas Quantidades:  

Consumo Doméstico e Comercialização. Enquadramento legal e fiscal 
  

É agricultor? Tem dúvidas sobre a comercialização dos seus produtos? 

Tem dúvidas sobre produção para consumo próprio? 

Nesta sessão terá informações sobre:  

 Consumo próprio/autoconsumo de chouriças, de abate do porco; 

  Produção de aguardente de medronho para consumo próprio; 

 Criação de galinhas e produção de ovos; 

 Produção e Comercialização direta do produtor e caçador de pequenas quanti-

dades de alguns produtos primários (ex ovos, leite, aves de capoeira) ao consu-

midor final; 

 Produção e Comercialização direta do produtor de alguns produtos transforma-

dos (ex. chouriças, pão, bolos, mel, doces e compotas) ao consumidor final;  

 Colheita e comercialização de cogumelos silvestres; 

 Transporte e faturação de produtos; 

  

Calendarização:  

  23 de Janeiro 2019; às 15h00 

   Local: Benafim- nas instalações da União de Freguesias Querença, Tôr e Benafim  

 23 de Janeiro 2019; às 18h00 

    Local: Alte - Pólo Museológico Cândido Guerreiro  

 30 de Janeiro 2019; às 17h00 

   Local: Tôr - nas instalações da União de Freguesias Querença, Tôr e Benafim 

  

Produção de Aguardente de Medronho: Otimização das técnicas tradicionais 
  

Os temas a abordar são: Apanha e seleção do Fruto; Preparação da fermentação; Controlo da fermentação; Higiene na 

Destilaria; Processos de destilação; Loteamento e acerto do grau alcoólico; Maturação e envelhecimento, Engarrafamento 

e Rotulagem; Análise Sensorial; Enquadramento Legal da Atividades; Implementação do HACCP 

 

Calendarização:  

 19 de Janeiro - Salir (Associação Cultural e Recreativa das Barrosas); das 

14:30h às 18h; Orador: Joaquim Mealha com visita a uma destilaria 

 5 de Fevereiro - Laboratório do Instituto Superior de Engenharia 

(Universidade do Algarve); das 15h às 18h; Oradora: Ludovina Galego) 

 9 de Março - Visita à Destilaria e ao Museu do Medronho (inscrições limi-

tadas); Saída às 7h da manhã em Cachopo; Oradora: Helena Pacheco 

 24 de Março - Salir (Centro Brito de Carvalho) - das 9h às 18h; Orador 

David Santo 

Para mais informações e inscrições contacte a Associação In Loco através do telefone 289 840 

860 o através do email: infoagri@in-loco.pt 

mailto:infoagri@in-loco.pt


 
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, Instituição de Solidariedade Social da Serra o Caldeirão, Maria do 
Carmo Mogo 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 caprinos 
que durante o mês de janeiro de 2019, ficam obri-

gados a declarar os animais detidos por marca de explo-

ração a 31 de dezembro de 2018. 

 A não realização da Declaração de Existências determi-
nará a perda do direito de emissão de Guias de Circula-
ção 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 pre-

via com a Técnica da As-

sociação In Loco Elsa 

Gonçalves, através do 

telemóvel 969 987 158. 

 

Caminhada/Trail dos Budas 

Dia 3 fev’19 | Benafim |Barrosas 
 

A  Associação Cultural e Recreativa das Barrosas cola-

bora com os “Escalfadinhos Marafados” e o Sport Clu-

be de Benafim em mais uma Caminhada/Trail dos Budas.  

Juntem-se a nós!!! 

Não deixem de aproveitar o que a nossa Serra tanto tem 

para vos oferecer.  

Até lá! 

30ª edição do SALIR TT 

 02 de março de 2019 
 

S alir ComVida 

a um dia de 

festa bem passa-

do no Coração da 

Serra do Caldei-

rão, pelos Trilhos 

da Capital Algar-

via do Todo-

Terreno. 

Inscreva-se já 

Caminhada  

na Rota das Amendoeiras em Flor 

Dia 23 fev’19 |Nave do Barão | 9h00 
 

 

 Almoço- Convívio 

 Oficina de Fitoterapia 

 Doçaria com Amêndoa 

 

 

Para mais informações contacte nos através do tlm: 

962638117  ou email:  joansarmento@gmail.com  


