Dando d’ Vaia

Boletim Informativo da Freguesia de Salir

A hora muda a 27 de outubro

N

a noite de sábado 26 de outubro para domingo 27
de outubro atrasamos o relógio 60 minutos, passando das 02:00 para a 01:00 hora.
Mais uma hora = portanto mais uma hora de sono!
A nova hora (hora de Inverno) mantêm-se até ao mês de
março do próximo ano.

Editorial

E

stamos em pleno mês de outubro, com as temperaturas ligeiramente acima do habitual, não
lembra a outono. São os efeitos das alterações climáticas.
Neste mês chega a chamada hora de
inverno, com a alteração da hora no
dia 27 de outubro, na madrugada de
domingo às 2 horas da manhã atrase
o relógio 60 minutos.
O Outono é um período mais calmo em termos de
festividades, ainda assim a nível dos acontecimentos
na freguesia gostaria de realçar a conclusão do Parque de Merendas e de lazer no Poço de Salir, fazendo o convite a todas as pessoas para o lanche convívio a ter lugar no dia 19, pelas 15 horas.
Dia 19, a direção da Cooperativa Agrícola e Cultural
dos Montes Novos organiza o 2º almoço convívio
denominado “Gentes da nossa Terra” dirigido a toda
a população dos Montes Novos ou com raízes ao
monte.
Faço também uma referência muito especial à XIX
Gala Solidária do Rotary Clube de Loulé a ter lugar
dia 19 de outubro no Casino de Vilamoura, que este
ano irá apoiar a Instituição de Solidariedade Social
da Serra do Caldeirão.
No dia 31 de outubro, os Barões apresentam a festa
de Halloween com jantar e uma diversidade de propostas de animação.
Espero que estas sugestões sejam do vosso interesse,
Um bem hajam,
Executivo da Junta de Freguesia
Deodato João
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Unidade Móvel de Saúde

O Cantinho do Dentista

A

Drª Verónica Rosa

Apoio Associado Voluntário “Animais”
Declaração de Intenção de Candidatura
Ovinos e Caprinos

N

o âmbito do regime de apoio associado, será disponibilizado no portal do IFAP, entre 1 de outubro
e 31 de dezembro de 2019, o formulário para manifestação de intenção de candidatura para os prémios por vaca
em aleitamento, por vaca leiteira e por ovelha e cabra,
para o ano de 2020. A formalização da candidatura, destina-se aos produtores do Continente e da Região Autónoma da Madeira que não apresentaram Pedido Único (PU)
no ano anterior e que pretendam apresentar candidatura
pela primeira vez ao Regime de Apoio Associado Voluntário «Animais« para o ano de 2020.
Mais informações contacte a Associação In Loco através
do tlm: 969 987 158

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:
24 de outubro - Pé de Coelho, Malhão, Sítio das Éguas,
Carvais de Cima, Sobreira Formosa, Alganduro;
25 de outubro - Freixo de Baixo, Monte Ritas, Freixo de Cima, Tameira, Montes Viegas / Montes Santiago, Barrosas;
28 de outubro – Monte Poço, Brazieira, Alcaria, Arneiro da
Rocha, Rocha da Pena;
29 de outubro - Pé da Serra, Taipa, Beirada, Casas, Pena
de Baixo e Vale do Álamo;
30 de outubro - Pena de Cima, Calçada da Pena, Cerro,
Almarjinho, Fonte Figueira, Funcheira, Portela da Nave, Nave
do Barão, Nave das Mealhas e Covões;
31 de outubro - Corte Neto, Alto Fica, Ponte de Salir, Fonte
de Ouro, Palmeiros, Besteiros, Arneiro, Coruja, Touriz, Casa
Branca e Quintã;
4 de novembro - Vale Covo, Eira da Cevada, Barranco do
Velho, Cortelha, Vale Maria Dias, Vale da Rosa, Cortiçadas e
Montes Novos; Centro Comunitário Barranco do Velho;
5 de novembro – Vendas Novas, Ameixeirinhas, Portela do
Barranco, Barranco da Cabaça, Califórnia, Sarnadinha, 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.

Dando d’ Vaia
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OBRAS / Intervenções em curso
da Junta de Freguesia
Parque de Merendas e Lazer do Poço de Salir

L

ocalizado junto ao Poço de Salir, um lugar emblemático, que abasteceu a vila durante décadas, cuja parte
do terreno foi cedido pela Câmara Municipal e outro adquirido pela Junta de Freguesia, que se encontravam subapro-

Morreu LEONARDO VIEGAS
músico e poeta de Salir

L

eonardo Carmo Viegas nasceu a 12 de maio de 1941 e
deixou-nos a 25 de setembro de 2019, aos 78 anos de

idade.
Natural da freguesia de Benafim, invisual desde os 18 meses
de idade, residia em Arneiro da Rocha freguesia de Salir, de
profissão acordeonista.
Os bailes da região e arredores eram abrilhantados pelo músico popular Leonardo, que começavam ao lusco-fusco e acabavam às tantas da noite com a música que fluía do seu acordeão. Passados alguns anos dedicou-se à poesia, uma vez
que a infelicidade lhe bateu mais uma vez à porta ficando paralisado, deixando assim de fazer o que
mais gostava, animar o povo. Editou, desde o início deste novo milénio os livros: “A
Voz do Poeta Pede Justiça” “A Sorte Me
Foi Madrasta” “Fantasias do Poeta”
“Ironias do Destino” “A Febre da Poesia
“e por último “A Desgraça Bateu-me à
Porta” Num gesto de amizade e solidariedade, um grupo de amigos do músico e
poeta participaram numa colectânea, reunindo setenta poetas e poetisas, sob o
título "Os Amigos de Leonardo”.

veitados.
Esta foi uma obra solicitada pela comunidade local no
desfile etnográfico da Festa da Espiga. Ei-la concluída,
assumindo-se como uma mais valia, pelo número de pessoas que diariamente utilizam este equipamento.
Investimento significativo, equipado com várias mesas
para piqueniques, dois barbeques para churrascos, uma
pequena WC, mais de uma dúzia de equipamentos de
ginástica, local onde as famílias podem desfrutar de momentos de lazer e convívio.
A satisfação é notória na população local, pela concretização desta obra e pelo esforço feito pela Junta de Freguesia, no sentido de proporcionar esta oferta de lazer a
toda a população.
Junta de freguesia de salir

Vim ao mundo para sofrer
Vejam bem o que passei
Primeiro deixei de ver
E mais tarde paralisei.
Leonardo Viegas

Página 4

Dando d’ Vaia

Atividades da
Associação Cultural de Salir

A

Associação Cultural de Salir informa que as atividades de zumba,
fitness, pilates e Yoga já recomeçaram e decorrem no Ginásio da
Junta de Freguesia de Salir. A atividade de danças orientais iniciará mais
tarde. Para mais informações e inscrições contactar o número 968454240 ou
e-mail: geral@acsalir.pt

A

atividade de futebol formação decorre no Complexo Desportivo de Salir
às segundas e quartas para os escalões
2006-2010 e às terças e quintas para os
escalões de 2011- 2014.

Dando d’ Vaia
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C

Salirenses em Destaque
Dinis Faísca é Personalidade do Ano
Reinaldo Teixeira, assume mais um
cargo em representação do Algarve
om “casa cheia”, a GALA ALGARVE 2019 do POSTAL homena Confederação Empresarial da CPLP
nageou 28 Personalidades do Ano no Casino de Vilamoura

Psicólogo, Chefe de Gabinete do município de Castro Marim e ex-padre
Nasceu em 1973, na freguesia de Salir, no
seio de uma família humilde que o soube
educar para os valores da solidariedade,
da humildade e do olhar pelo próximo,
assim como da importância do trabalho.
Desde cedo, com apenas 6 anos de idade,
terminadas as aulas, acompanhava os
seus pais nas diversas atividades agrícolas, tomando consciência das dificuldades
da vida no algarve interior e esquecido.
Homem apaixonado pela vida, que quem o
conhece diz ser de ideais e de causas, determinado na defesa do
bem comum, sonhador e sem medo de tomar decisões difíceis.
Formado em Teologia pelo Instituto Superior de Teologia de Évora.
Exerceu como padre durante 14 anos, onde fez amigos para a vida.
Deixou o sacerdócio por já não se rever no exercício do mesmo e
pela perda de identificação com a hierarquia da Igreja. Licenciado
em Psicologia pela Universidade Pontifícia de Salamanca, com especialização
em Terapia Familiar e Intervenção Sistémica Breve.
Desde 2013 exerce funções de chefe
de Gabinete no Município de Castro
Marim, apoiando incondicionalmente o
trabalho desenvolvido por Francisco
Amaral e Filomena Sintra. Ao lado de
Francisco Amaral, com a sua matriz cristã e humanista, tem desenvolvido uma maneira própria de estar na política, centrada nas pessoas e na busca constante de soluções, sem olhar à ideologia, crença ou condição social.
Defensor de políticas sociais que promovam a dignidade da pessoa
e que a capacitem na construção da sua própria história de vida,
coloca o seu conhecimento e entusiasmo na escuta dos outros.

R

einaldo Teixeira, administrador do Grupo Garvetur/Enolagest, tomou posse, como delegado
da Confederação Empresarial da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CE- CPLP), em representação da Sucursal da Zona Sul de Portugal.
Por via das organizações em que os países que a
integram estão representados, a CE-CPLP é uma
comunidade abrangente que reúne 86 países situados em quatro continentes (África, América, Ásia e
Europa).
A CE-CPLP tem por intuito o desenvolvimento da
cooperação entre as associações empresariais e de
empresas oriundas da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa, de forma a criar condições para
o desenvolvimento de negócios no quadro dos espaços económicos onde estão inseridos os países
da comunidade lusófona.
O objetivo principal da Confederação é de facilitar
e fortalecer as relações entre associações e entidades empresariais, promovendo os negócios,
importações e exportações, estimulando a cooperação e as parcerias que possibilitem o aumento
das trocas comerciais e o aprofundamento das
rotas comerciais.

Rodrigo Nogueira, recebe prémio de melhor aluno
do ensino secundário do concelho de Loulé

R

odrigo Nogueira, natural de Salir, residente em Casas Martim Anes, é o vencedor do Prémio
de Melhor aluno do ensino secundário do concelho de Loulé, relativo ao ano letivo 2018/2019,
atribuído pelo Rotary Club de Loulé.
O Rodrigo, nascido e criado na freguesia de Salir, é um jovem talentoso e esforçado, tendo o seu
mérito sido recompensado com a atribuição do prémio anual do Rotary Club de Loulé, com uma
média global, pelos três anos de Ensino Secundário, de 18,3 valores.
Este prémio é apurado após indicação de todas as Escolas Secundárias do Concelho dos seus melhores alunos durante o 10º, 11º e 12º anos.
Numa altura em que a necessidade de desenvolver o Interior está tão em voga, o prémio atribuído
ao Rodrigo é a prova viva de que o Interior merece ser valorizado e que, apesar das constantes
discriminações e de todas as dificuldades que nele existem, de acesso e oportunidades, as Gentes
do Interior estão aí, e fazem-se notar.
Parabéns Rodrigo, que tenhas uma vida plena de conquistas!
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Associação In Loco
abre concursos de apoio a agricultores
e outras tipologias de promotores

A

poios 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 Central,
informa sobre a abertura de concursos para apresentação
de candidaturas no âmbito da medida 10 “LEADER”, do
PDR2020, aos seguintes anúncios:


- 10.2.1.1 - PEQUENOS INVESTIMENTOS NA
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA (de 26 de agosto a 25
de outubro 2019)



10.2.1.2 - PEQUENOS INVESTIMENTOS NA
TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS (de 19 de setembro a 15
de novembro de 2019)



10.2.1.3 – DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES NA
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA (de 26 de setembro a 29
de novembro de 2019)

Os apoios previstos variam entre 35% a 50% do investimento
elegível, sob a forma de subvenção não reembolsável.
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 eletrónico dlbc@in-loco.pt
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Testemunho na primeira pessoa, da
aventura Benafim/Fátima

U

ma aventura de 4 amigas... 4 amigas decidiram de
Benafim e Salir se juntar e desafiar a elas próprias
uma longa caminhada. Uma caminhada com alguns meses
de preparação a nível de
logística, física muito pouca
e psicológica bastante. O
destino traçado foi Benafim/
Fátima durante 13 dias ao
qual achávamos que estava
ao nosso alcance. O percurso foi nos facultado pelo
nosso amigo Deni Vargues
uma pessoa com bastante
experiência no campo das
caminhadas e foi ajustado á
nossa maneira ao qual estamos bastante orgulhosas de conseguir cumprir... No dia 30
de setembro iniciamos a nossa aventura e no dia 12 de outubro era o dia da nossa chegada... Houve bastantes histórias na nossa viagem, este desafio fica para sempre marcado na nossa vida... Uma experiência única e que valeu bastante apena e assim resumimos numa só frase. "Por nós..."
Ficha Técnica
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