
Editorial 
 

A  Primavera chegou. O bom tempo e o 

calor que se faz sentir despertam a 

possibilidade de realizar diversas atividades 

e a certeza de que os desportos de natureza 

e a gastronomia estão a conquistar cada vez 

mais adeptos na nossa serra. 

São várias as ofertas que destacamos nesta 

edição: a caminhada “Rota das 7 fontes”,  

promovida pela Cooperativa Agrícola e Cul-

tural de Montes Novos, dia 7 de abril, cujo 

objetivo é promover este importante patrimó-

nio histórico ou Caminhando pela Creche dia 

25 de abril, um passeio promovido pelo Cen-

tro Comunitário de Salir em colaboração 

com a Creche Espiga Dourada. 

Para os amantes do todo-o-terreno, o Grupo 

Motard da Serra do Caldeirão está a ultimar 

os pormenores para o 3º Passeio Pelas Bre-

nhas da Serra, a realizar dia 7 de abril, que 

se aguarda participativo e sem incidentes, 

desfrutando da beleza das paisagens do 

nosso interior algarvio.  

Neste boletim informativo destaco também 

para a disponibilização do acesso gratuito 

ao Wi-Fi que a Junta de Freguesia coloca ao 

dispor dos seus residentes e aos turistas 

que nos visitam. Podem usufruir deste servi-

ço nas proximidades da sede da Junta de 

Freguesia de Salir, Posto de Turismo, Polo 

museológico, largo da igreja e Parque Des-

portivo. Selecione a rede “SALIR_FREE-

WIFI-” e siga as instruções para poder co-

nectar-se. 

Desfrute do bom tempo e desta estação 

chamada Primavera 

Deodato João  

Presidente da J.F.de Salir 

    Dando d’ Vaia 
Candidaturas Agrícolas 

Termina 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 funcio-

nar em Salir, nas instala-

ções do Centro Brito de 

Carvalho (antiga Escola 

Primária). Para além da 

realização das candidatu-

ras, 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. 

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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O Cantinho do Dentista 

Cárie Dentária 
 

A  cárie dentária é uma doença infec-

ciosa e transmissível causada por 

bactérias cujos ácidos atingem a estrutura 

dentária.  

O desenvolvimento geralmente é lento 

com o aparecimento de uma mancha bran-

ca que evolui para cavidade, sendo que na 

primeira fase normalmente não tem sinto-

mas ao contrário das seguintes que podem 

resultar, entre outras, em mau hálito, sensi-

bilidade, dor e consequências na saúde 

geral do individuo. 

Os factores como cuidados de saúde oral, 

exposição ao fluor, estado de saúde geral, 

hábitos alimentares e não alimentares (ex. 

tabaco), factores socioeconómicos e genéti-

ca contribuem para o seu aparecimento. 

Para o seu tratamento realiza-se a remoção 

da estrutura afectada e colocação de materi-

ais que substituem o tecido dentário perdido, 

sendo que em casos mais graves também se 

tenha que realizar o tratamento dos canais 

dentários com a remoção do nervo existente. 

A prevenção deve de ser iniciada antes da 

erupção do 1º dente de leite!!! Hábitos ali-

mentares, pobres ou mesmo isentos de açú-

cares refinados; e hábitos correctos de higie-

ne oral: lavar correctamente os dentes pelo 

menos 2x ao dia com uma pasta com fluor, 

uso de fita/fio dentário eventualmente também 

escovilhão interdentário. De notar, que coloca-

ção de selantes dentários, o uso de elixires ou 

colutórios assim como de pastilhas elásticas 

sem açúcar só se tornam eficazes na preven-

ção quando são cumpridas as recomendações 

acima descritas.  

 

Não se es-

queça de 

consultar o 

seu médico 

dentista regu-

larmente. 

 

Drª Verónica Rosa 

 

Decorreu no passado dia 31 de janeiro, a Cerimónia 

de Assinatura dos Contratos Programa com as coleti-

vidades da freguesia 
 

 

 

 

 

 

 

A  Junta de Freguesia assinou os contratos programa de desenvolvi-

mento cultural e recreativo com as associações/coletividades e Insti-

tuições com sede na freguesia, que representam a atribuição de um valor 

total de cerca de 25 mil euros e terão a vigência de um ano (até ao final de 

2019). 

Este apoio financeiro mais não é que o reconhecimento da Junta de Fre-

guesia pelo trabalho desenvolvido na dinamização social, cultural, etnográ-

fica e recreativa da freguesia, estando sempre disponíveis para colaborar 

nos eventos da freguesia. Estes subsídios são atribuídos em função das 

atividades que cada associação/coletividade desenvolve na freguesia de 

acordo com um regulamento que estabelece as regras e critérios para a 

sua atribuição. 

De referir que, para além destes apoios diretos, foram ainda oferecidos 

apoios indiretos, como o fornecimento de fotocópias e impressões gratuitas 

às coletividades da freguesia e disponibilizado as salas para atividades 

culturais e desportivas.  

Às associações, o executivo deixa os votos de um excelente ano de 

trabalho e empenho, como tem acontecido até à data, mantendo um papel 

preponderante no desenvolvimento social, cultural e desportivo da nossa 

freguesia.                      Junta de Freguesia de Salir 

Barbearia Santos 
 

Rua: D. Maria C. Pinto n.º 5  

        (ao Lado da Associação Cultural de Salir) 

 

 

Horário de Funcionamento: 

De seg. a sex  das 10h às 13h das 14h as 19h 

Sábados - das 9h à 13h 

 

Contacto: 967 131 900 

                 Ademir Santos 

 

Faça já sua marcação 

 e venha-nos conhecer! 



Formação Não Financiada 

Este curso permite: 

- Capacitar os participantes para a manipulação e aplicação segura de produtos fitofarmacêuticos, mi-

nimizando os riscos para o aplicador, o ambiente, espécies; 

- Possibilita o participante obter um certificado profissional de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuti-

cos emitido pela DRAPAlg, com acesso ao cartão de aplicador* 

Destinatários: Agricultores e/ou outros aplicadores que apliquem ou venham a aplicar produtos fitofar-

macêuticos 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.   

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 produ-

tos fitofarmacêuticos homologado pela Ministério da Agricultura. 

 

*O cartão tem a validade de 10 anos. 
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Inscrições  

até 30 de abril 

 

Local: Salir 

Associação In Loco 

 

Horário: Pós laboral 

Para mais informa-

ções e inscrições 

contacte a Associa-

ção In Loco através 

do tlf: 289 840 860 

ou através do email: 

f o r m a c a o @ i n -

loco.pt 

      Dando d’ Vaia  

Curso “Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos” 

35 Horas - 120€ 

“Renovação do Cartão de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos” 

14 Horas  - 72€ 

Torneiro Interassociativo de Sueca 

Calendário:  

 14/04/2019 - Benafim 

 19/04/2019 - Grupo desportivo Serrano 

 05/05/2019 - Associação Cultural de Salir 

 11/05/2019 - Jantar - Associação “Os Barões” 

No torneio interassociativo de sueca participam a Assoc. C. 
de Salir, a Assoc. C:R. Barrosas, Grupo Desp. Serrano, a 
Assoc. dos Caçadores de Benafim, e Assoc. “Os Barões”. O 
jantar de encerramento e entrega de prémios realizar-se-á na 
Associação Os Barões 

Jogos Interassociativos 

Calendário 

 09/06/2019 - Assoc. C. R. Barrosas 

 16/06/2019 - Associação Cultural de Salir 

 23/06/2019 - Jantar - Grupo Desportivo Serrano 
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Espaço Cidadão Móvel visita novamen-

te interior do concelho de Loulé 
 

O  Município de Loulé, a convite da Agência para a 

Modernização Administrativa (AMA) decidiu inte-

grar novamente o projeto “Espaço Cidadão Móvel”, tal 

como decorreu no mês de junho de 2018. Mais uma 

vez, o objetivo deste projeto é  levar os serviços públicos 

aos locais onde as pessoas estão, encurtando distâncias 

entre cidadãos e os serviços públicos  e prestando um 

melhor serviço a todas as pessoas que vivem em locais 

mais isolados ou com mobilidade mais reduzida. 

Os Espaços Cidadão Móvel levam atendimento presenci-

al, em carrinhas equipadas com os meios necessários 

para disponibilizar todo o catálogo de serviços constantes 

dos Espaços Cidadão (EC), que incluem mais de 140 

serviços, de diferentes entidades públicas. 

O Município de Loulé voltou a integrar o projeto por ser 

importante para as populações nomeadamente as que 

residem no interior do concelho. 

Para além dos serviços disponibilizados pela AMA no Es-

paço Cidadão Móvel (ECM), a autarquia irá agregar. 

No que diz respeito aos serviços do Município de Loulé 

que vão estar neste Espaço Cidadão Móvel, a autarquia irá 

agregar: atendimento e informação relativa a processos de 

Urbanismo (DAU), Balcão do Empreendedor – licencia-

mento zero (DCAET), Proteção Civil – esclarecimento das 

medidas de prevenção contra incêndios (SMPCSF), Projeto 

Geo-Emergência (SMPCSF) ou informação e encaminha-

mento sobre o “Loulé Solidário” (DCSS). 

A presença da viatura do Espaço Cidadão Móvel na fregue-

sia de Salir irá realizar-se de acordo com o seguinte progra-

ma: 

10 de abril (quarta-feira) – Salir 

 

JF de Salir – Rua José Viegas Gregório, n.º 24 (9:00h – 

11:00h) 

Centro Comunitário Barranco do Velho (11:10h – 13:00h) 

Cooperativa Agrícola dos Montes Novos (14:15h – 

15:50h) 

Escola Primária – Cortelha (16:00h – 17:00h) 

 

 

 

OBRAS / Intervenções 

 da Junta de Freguesia 

PAVIMENTAÇÃO NOS ARRUAMENTOS EM VALE LUIS NETOS  

REPAVIMENTAÇÃO NO TROÇO DO OLHO  

SUBSTITUIÇÃO DE ABRIGO EM CASAS MARTIN ANES  

Antes      Depois 

Associação “Os Barões” 
Baile da Pinha, 6 de abril 

 

A  Associação “Os Barões” realiza o Baile da Pinha no dia 
6 de abril animado por Emanuel.  

Durante o baile teremos uma recriação do programa “A tua 
cara não me é estranha”, pelo Museu de Etnografia de São 
Brás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venha divertir-se connosco!! 



Associação In Loco  

abre concursos de apoio a agricultores e 

outras tipologias de promotores 
  

Apoios inserem-se no âmbito da 

Estratégia de Desenvolvimento 

Local para o Interior do Algarve 

Central 

  

A  Associação IN LOCO, na qualidade de entidade gestora 

do Grupo de Ação Local para o Interior do Algarve Cen-

tral, informa que vão abrir concursos para apresentação de 

candidaturas no âmbito da medida 10 “LEADER”, do PDR2020, 

aos seguintes anúncios: 

  

 10.2.1.2 - PEQUENOS INVESTIMENTOS NA TRANS-

FORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS (de 25 de março a 31 de maio de 2019) 

 10.2.1.3 – DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES NA 

EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA (de 1 de abril a 7 de ju-

nho de 2019) 

 10.2.1.6 – RENOVAÇÃO DE ALDEIAS (de 25 de mar-

ço a 31 de maio de 2019) 

 

  

Os apoios previstos variam entre 35% a 50% do investimento 

elegível, sob a forma de subvenção não reembolsável. 

Os investimentos devem estar localizados no território do Inte-

rior Algarve Central, que abrange as seguintes freguesias: Guia 

e Paderne, no Concelho de Albufeira; Santa Bárbara de Nexe, 

Conceição e Estoi, no Concelho de Faro; Alte, Ameixial, Boli-

queime, Salir, São Sebastião e Querença, Tôr e Benafim, no 

Concelho de Loulé; Pechão e Moncarapacho e Fuseta, no Con-

celho de Olhão; São Brás de Alportel; São Bartolomeu de Mes-

sines e São Marcos da Serra, no Concelho de Silves; Cachopo, 

Santa Catarina da Fonte do Bispo e Luz de Tavira e Santo 

Estêvão, no Concelho de Tavira. 

  

Esta informação não dispensa a consulta da legislação em vi-

gor. 

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.pt-2020.pt, no PDR 2020 

em www.pdr-2020.pt, ou no sítio do GAL “Interior do Algarve 

Central” em www.in-loco.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 ou correio eletróni-

co dlbc@in-loco.pt 
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Junta de Freguesia disponibiliza Internet 

Wireless 

 

 

A  Junta de Freguesia de Salir disponibiliza acesso 

gratuito à internet sem fios na zona envolvente ao 

edifício da Junta, da Igreja, da antiga Escola Primária, na 

área do castelo, junto ao Polo Museológico, no largo da 

Igreja e brevemente no campo de futebol. Selecione a 

rede “SALIR_FREE-WIFI-” e siga as instruções para po-

der conectar-se. 

Grupo de Amigos de Salir 
 

N a nossa instituição, para além das atividades sema-

nais, temos andado bastante ocupados a proporci-

onar momentos de convívio e de animação, como por 

exemplo: Carnaval (Desfiles e Matiné), Grupo de Canta-

res: Banco do Tempo - Quar-

teira, Dia da Mulher, Dia Mun-

dial da Árvore, passeio em 

Loulé, elaboração de quadros 

em material reciclado, semeá-

mos girassóis, jardinagem...  

Estão de Parabéns os nossos queridos idosos que com-

pletaram mais um Aniversário: 

Sr. Joaquim Brites; 

D. Helena Mendes; 

Sr. Manuel Filipe Viegas; 

D. Leonilde Martins. 

 

 

N o âmbito da Semana Santa, dia 14 de abril , 

pelas 17h00, convida-

mos toda a população 

(inclusive utentes e familiares) 

a assistir à Eucaristia 

de Domingo de Ramos, celebrada pelo Sr. Padre Fer-

nando, na sala polivalente do Centro Comunitário de 

Salir.   

 

http://www.pt-2020.pt/
http://www.pdr-2020.pt/
http://www.in-loco.pt/
mailto:dlbc@in-loco.pt
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Associação “Os Barões” 

Dia 1 de Maio 

 

A  Associação “Os Ba-

rões” realiza, no dia 1 

de Maio, mais uma tradicional 

Festa de Maio na Lagoa da 

Nave com piquenique, jogos 

tradicionais e o Rancho Fol-

clórico da Velha Guarda de 

São Brás. Teremos uma novi-

dade que vai ser o Passeio de 

BTT com o campeão Nacional 

e Regional Rafael Rita, natural 

e residente na Nave do Barão. 

 

      Dando d’ Vaia  

 

 

Sociedade Recreativa 
Parragilense 

07 de Abril 

Estes textos foram escritos com e sem a conformidade do Novo Acordo Ortográfico, consoante opção dos seus autores.  

As opiniões emitidas nessa publicação são da responsabilidade dos autores. Elas não representam necessariamente opinião da Associação In Loco, das 

instituições ou dos financiadores deste projeto. 


