Dando d’ Vaia

Boletim Informativo da Freguesia de Salir

Candidaturas Agrícolas
De 1 de fevereiro a 30 de abril

S

r. Agricultor,

A Campanha de Recolha de Candidaturas Agrícolas teve início no dia de 1 de fevereiro e termina a 30 de Abril.
Estas candidaturas do Pedido Único (PU) integram
TODAS as ajudas de apoio à Agricultura, incluindo as
Ajudas Diretas e as
medidas de desenvolvimento rural.

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.

Sessão de Esclarecimentos
Apoio ao Rendimento Agrícola
Subsídios Agrícolas
Quarta-feira, 27 de fevereiro, pelas 10h00
Associação In Loco - Centro Brito de Carvalho
(Antiga Escola Primária de Salir)
Pagamentos Diretos
Desenvolvimento Rural

Orador: Eng António Baião (Técnico da CONFAGRI)

Não deixe de Participar!

Editorial
SALIR: UMA TERRA ONDE A TRADIÇÃO, A NATUREZA
E O DESPORTO ESTÃO DE MÃOS DADAS
sta altura do ano oferece-nos a beleza das amendoeiras em flor, transformando a paisagem do nosso barrocal e interior algarvio num espetáculo digno de apreciar, convidando assim os amantes da natureza a desfrutar deste
lindo quadro, iniciativa que a Associação “Os Barões” em
parceria com a Casa Tita no dia 23 de fevereiro proporcionam com um passeio e workshop dedicado às plantas e aos
doces e licores regionais.
No panorama desportivo temos a 45ª Edição da Volta ao
Algarve em bicicleta a disputar-se entre 20 e 24 de fevereiro.
À semelhança das edições anteriores, a 5ª e última etapa da
volta ao Algarve passará por Salir, com chegada no Alto do
Malhão.
A 24 de fevereiro teremos a habitual e tradicional Festa em
Honra de S. Luís, tendo como ponto alto o leilão de chouriças e ofertas.
Na freguesia teremos os habituais bailes de carnaval, dia 2
de março na Nave do Barão e dia 4 nas Barrosas e na Cortelha. Ainda no dia 2, pelas 10h30 passará nas ruas de Salir
um desfile organizado pelo Grupo de Amigos de Salir e Associação de Pais e Encarregados
de Educação com o apoio da
CML e da JFS, e ainda uma Matinée Dançante Carnavalesca nas
instalações junto à GNR.
Ainda no dia 2, a Associação Cultural e Recreativa das Barrosas organiza o Torneio do Entrudo de Malha na Laje com
início às 14h30.
Outra boa proposta logo a seguir ao Carnaval, dia 9 de Março, a Associação dos Amigos da Cortelha irá levar a cabo a
primeira edição da Feira da Aguardente e do Mel, com muita animação e degustação dos pratos tradicionais da Serra
do Caldeirão.
A par destes eventos, figura o mítico Salir TT, um dos mais
emblemáticos passeios do calendário de todo-o-terreno
nacional que este ano comemora 30 anos e realiza-se dia 2
de março.
Esperamos que estas sugestões sejam do vosso interesse,
Executivo da JF de Salir

E
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O cantinho do dentista

Ortodontia

O

rtodontia é uma especialidade de medicina dentária, que consiste no diagnóstico, prevenção e
tratamento de alterações dentárias como o mau posicionamento dentário, e alterações esqueléticas como o
crescimento e posicionamento incorreto dos maxilares
que causam uma má oclusão ou mordida incorreta, isto
é encaixe incorreto dos dentes superiores e inferiores
da dentição permanente.
Entre as causas destacam-se a componente hereditária; por hábitos, ex: uso de chupeta, biberão até uma
idade tardia; perda de peças dentárias sem reabilitação
entre outras.
De forma a solucionar os problemas são utilizados aparelhos ortodônticos fixos ou removíveis dependendo da
necessidade do paciente, contudo a melhoria da estética, saúde e função oral é o objetivo final.
Apesar do tratamento ortodôntico poder ser realizado em
qualquer idade desde que estejam reunidas as condições
de saúde oral e geral, se o problema for detetado por
volta dos 6/8 anos muitas das vezes existem tratamentos
que são mais fáceis e rápidos de executar e solucionar
nestas idades ou pelo menos é possível programar intervenções a serem realizadas em diferentes idades.
Não se esqueça de consultar
regularmente o
seu
médico
dentista.

Drª Verónica Rosa

Assinatura do Auto de Consignação da empreitada de pavimentação do troço entre o
Malhão e o Alganduro, incluindo a ligação
ao Sítio das Éguas e o acesso à Sobreira
Formosa

D

ecorreu no passado dia 1 de fevereiro, nas instalações da Junta de Freguesia as assinaturas do auto de
consignação da obra de pavimentação. Uma obra que vai
avançar nos próximos dias, com uma extensão total de mais
de 7Km, a intervenção será realizada em quatro troços: o
troço 1,num total de 5,1Km, entre a EN503 (Malhão) e a
EM549 (Alganduro), apresentando uma orientação Sudeste –
Noroeste; o troço 2,num total de 531m, no acesso à Sobreira
Formosa (VNC50), apresentando uma orientação Sul – Norte;
o troço 3, num total de 971m, na ligação ao Sítio das Éguas
(EM549), apresentando uma orientação Sul – Norte; e o troço
4, num total de 391m, no acesso a Cravais de Cima, apresentando uma orientação Nordeste – Sudoeste.
A Freguesia de Salir e o seu executivo congratula e felicita a
Câmara Municipal de Loulé por este investimento, permitindo
mais uma alternativa na ligação entre dois municípios
(Almodovar e Loulé). Uma obra considerada prioritária para a
freguesia no âmbito da rede viária, há muito reivindicada pelos vários executivos e que finalmente pode riscar da sua
lista, esperando que outros investimentos também prioritários
para esta Vila se venham concretizar brevemente no âmbito
da Habitação e Saneamento básico.
A empreitada será realizada em 180 dias e tem um valor que
ascende a 1 milhão de euros.
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Formação Não Financiada
Curso “Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos”
35 Horas - 120€

Inscrições
até 30 de abril

Local: Salir
Este curso permite:
- Capacitar os participantes para a manipulação e aplicação segura de produtos fitofarmacêuticos, mi- Associação In Loco
nimizando os riscos para o aplicador, o ambiente, espécies;
Horário: Pós laboral
- Possibilita o participante obter um certificado profissional de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos emitido pela DRAPAlg, com acesso ao cartão de aplicador*
Destinatários: Agricultores e/ou outros aplicadores que apliquem ou venham a aplicar produtos fitofarmacêuticos profissionais.
Este curso, é homologado pela Direção Geral de Agricultura e Pescas e possibilita ao participante obter o cartão de aplicador obrigatório para
a aquisição e aplicação destes produtos químicos, obrigatório de acordo com o estabelecido na lei n.º 26/2013 de 11 de abril.

“Renovação do Cartão de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos”
14 Horas - 72€
Este curso permite:
– Renovação da habilitação de aplicador de produtos fitofarmacêuticos;
– Atualização de conhecimentos inerentes à manipulação de produtos fitofarmacêuticos, minimizando
o risco para o aplicador, ambiente e consumidor, atendendo à nova legislação e à inovação ocorrida na
área;
Destinatários: Aplicadores de produtos fitofarmacêuticos detentores de curso de aplicação de produtos fitofarmacêuticos homologado pela Ministério da Agricultura.
*O cartão tem a validade de 10 anos.

Sessões de informação sobre: Agricultura Biológica
Em março e abril de 2019
É agricultor em Modo de produção Biológica?
Tem interesse em obter mais informações sobre este modo?
Gostaria de ter recomendações para melhorar a sua atividade?
Inscreva-se neste programa de apoio à Agricultura Biológica com a colaboração do Engº Jorge
Ferreira (Agrosanus)
Este primeiro ciclo será nos dias 20, 21 e 22 de março de 2019

É técnico ou quer iniciar o Modo de Produção Biológico?
Tem interesse em obter mais informações sobre este modo?
Gostaria de saber quais as melhores práticas para implementar em
explorações agrícolas?
Inscreva-se neste programa de apoio à Agricultura Biologica com a colaboração do Engº Jorge
Ferreira (Agrosanus)
Este segundo ciclo será nos dias 9, 10, 11 e 12 de abril de 2019
Para mais informações e inscrições contacte a Associação In Loco através do
tlf: 289 840 860 ou 969987158 ou através do email: infoagri@in-loco.pt

Para mais informações e inscrições
contacte a Associação In Loco através
do tlf: 289 840 860
ou através do email:
formacao@inloco.pt

Dando d’ Vaia

Página 4

A magia das
Amendoeiras em Flor
Dia 23 fev’19| 9h00

Nave do Barão

D

ia 23 de fevereiro, manhã
que se espera luminosa
para caminhar entre as amendoeiras em flor, sentir o seu perfume e magia evocando a lenda e
a tradição.
Momento Zen com caminhada
suave em terreno plano na Várzea da Nave do Barão, vestindo
de branco e verde o
olhar...tempo para fotografar e
guardar para memória futura.
Almoço com gastronomia típica
do barrocal regado com os vinhos artesanais. A tarde para
aprender praticando Fitoterapia
(a cura pelas plantas) e a doçaria
tradicional com amêndoa algarvia. Lanche para degustação dos
produtos realizados em oficina .
Projeto Loulé Criativo organizado
pela Associação "Os Barões" em
parceria com a Casa da Tita.
As inscrições podem ser efetuadas para casadatita@gmail.com
e informações pelos telefones
289102051 ou 962638117.
Preço por adulto será de 40 €
incluindo passeio, almoço, prova
de vinhos, oficinas e seguro pessoal.
Gratuito para crianças menores
de 12 anos.

Gonçalo Tar-
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A “Algarvia”
vai realizar-se entre 20 a 24 de fevereiro de 2019

Festa de S. Luís e de S. Sebastião
Dia 24 de fevereiro em Salir

A 45ª edição da Volta ao
Algarve, vai afirmar-se
mais uma vez como um
dos principais eventos
desportivos realizados em
Portugal, terá uma cobertura televisiva reforçada face a anos anteriores, com mais
tempo de emissão, prometendo chegar a mais de 120 países
com a transmissão pela Eurosport 1 e 2, que em Portugal a
partilhará com a TVI24.
O pelotão de 2019 terá 24 equipas das quais 12 são do WorldTour, assumindo-se como a prova 2.HC em todo o Mundo
com mais equipas de primeira divisão internacional.
A quinta etapa, no domingo, 24 de fevereiro, entre Faro e o
alto do Malhão, que se adivinha decisiva, tendo em conta a
dificuldade da subida coincidente com a meta.

No dia 24 de fevereiro de 2019, vai a Paróquia de Salir,
celebrar uma das Festas mais tradicionais desta terra, em
honra de S. Luís e de S. Sebastião, com o seguinte programa:

Tudo numa estrada perto de si, em Salir.
30ª edição do SALIR TT
02 de março de 2019

S

alir Capital Algarvia todo o Terreno!
Desde 1990, através da secção de motorismo da Associação Cultural de Salir, que se realiza um
dos mais emblemáticos passeio de Todo o
terreno, SALIR TT. Este ano irá comemorar a 30 edição.
O passeio pretende proporcionar bons
momentos de lazer aos participantes, não
só através da condução fora de estrada,
mas também através do convívio, do contacto com a natureza e dando a conhecer
as tradições e produtos típicos entre o barrocal e a serra.

14h00 - Procissão
14h30 - Eucaristia Solene com as
imagens de São Sebastião, nosso
Padroeiro e São Luís o santo protetor dos animais.
15h30 - Tendo como ponto alto o leilão de chouriças e
ofertas, espalhando por toda a área envolvente o cheiro a
chouriça assada, promovendo um são convívio, acompanhado do vinho caseiro, proporcionando a quem nos visita
as tradições do nosso interior.

Grupo de Amigos de Salir

C

aros Leitores,
para além das nossas atividades de animação
semanais, para comemorar o Dia Internacional do
Riso, contámos com a presença da Catarina Tardão
que proporcionou momentos bem divertidos com o
Yoga do Riso.
Rimos, cantámos ,
dançámos e ainda
pudemos sentir as
vibrações terapêuticas da sua taça Tibetana. Estamos
muitos Gratos pela
tua presença Catarina!
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Carnaval em Salir
2 de Março

O

Grupo de Amigos de Salir e a Associação de Pais e Encarregados
de Educação da Escola Básica de Salir, Prof. Sebastião Pires Teixeira (APEE), com a colaboração da Câmara
Municipal de Loulé e da Junta de Freguesia
de Salir, está a organizar, dia 2 de março
pelas 10h30, um Desfile e uma Matiné Dançante de Carnaval. Estão todos/as convidados/as a participar nesta festa cujo tema será
"As Culturas do Mundo". O desfile será pelas
ruas de Salir, iniciando-se pelas 10h30 frente
ao Centro Comunitário de Salir e terminará ao
lado do Posto da Guarda Nacional Republicana de Salir. Às 15h00 realizaremos uma Matiné Dançante Carnavalesca, no mesmo local,
onde faremos um concurso de máscaras.

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 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 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

