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Boletim Informativo da Freguesia de Salir

Festa da Espiga é finalista Regional
das 7 Maravilhas da Cultura Popular
Vote na Festa da Espiga
através do nº 760 207 704

D

as muitas razões que explicam porque Portugal
é um dos destinos mais procurados nos nossos
dias, uma das mais marcantes é seguramente a sua
base cultural e a importância da sua cultura popular.
A Festa da Espiga, no passado dia 7 de junho foi considerada como uma das Finalistas Regionais das Maravilhas da Cultura
Popular da RTP.
Carismática pela
sua envolvência e
história, a Festa da
Espiga, tem contado
com muitos Salirenses, que contribuíram para o sucesso
deste evento, marcado pela melhor gastronomia, artesanato,
folclore, etnografia e
poesia popular.
Esta distinção, é o
reconhecimento do
trabalho de todas as
pessoas, que ao longo dos 53 anos da Festa da Espiga,
tornaram esta iniciativa, como o evento de maior relevância no dia do Município de Loulé.
A votação decorrerá entre o dia 28 de junho e 6 de julho,
dia em que se realizará o Programa na RTP e será enunciada a candidatura vencedora do Distrito de Faro.
Vamos todos votar na Festa da Espiga
e levar mais longe o nome de Salir.

Vote 760 207 704

Editorial

C

erca de quatro meses depois da
última edição, é com satisfação e
saudades que voltamos a encontrar-nos
em mais uma edição do Dando d`Vaia.
No momento em que exultamos o nosso
orgulho, enquanto salirenses do reconhecimento da FESTA DA ESPIGA SER
FINALISTA REGIONAL DAS 7 MARAVILHAS DA CULTURA.
Pode ligar para o 760 207 704 e votar na nossa Festa da
Espiga.
Etapa a etapa vamos reforçando o reconhecimento da NOSSA FESTA DA ESPIGA no panorama nacional.
Não é fácil transcrever os tempos mais recentes, dado que o
momento que nos encontramos a viver continua a ser de
grande incerteza, face a esta doença que tem pelo nome
coronavírus (covid-19) que alastrou a todo o planeta.
Fazendo jus ao meu compromisso, desde a primeira hora,
de primar pela proximidade, a gravidade do momento obrigava a respostas e uma disponibilidade total. Logo no início
do processo de confinamento, seguindo as diretrizes do Governo e da Direção Geral da Saúde, entendeu o executivo
fazer algumas alterações em relação aos serviços e equipamentos da freguesia. Garantidos os cuidados sanitários,
inerentes à contenção da propagação, através da colocação
de acrílico no balcão de atendimento, mantivemos os serviços a funcionar, ainda, com horário reduzido. Com o aval
dos trabalhadores e disponibilidade, conseguimos responder às inúmeras solicitações e ao serviço de apoio ao idoso, entretanto criado.
E enquanto houver esperança, não há sonhos que esmoreçam.

Viva a Festa da Espiga! Viva Salir!
Deodato João
Presidente da J.F.de Salir
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Junta de Freguesia de Salir
faz distribuição de máscaras,
viseiras e gel desinfetante

Junta de Freguesia de Salir
Reforça apoio às Associações da
freguesia em tempo de pandemia

D

ecorreu no passado dia 10 de maio a reunião e
Assinatura do Contrato Programa de Apoio ao
Associativismo Salir Covid-19, individualmente com os
representantes de cada uma das associações, com as
devidas proteções individuais.
Dada a excecionalidade do momento, contrariando as
regras e os critérios estabelecidos em regulamento para
a atribuição de apoios financeiros, através de contratos
programa específicos que apoiem mais diretamente a
atividade ou de eventos, o executivo da Junta de freguesia de Salir decidiu manter os valores atribuídos com
referência ao ano 2019, com o reforço das despesas de
funcionamento corrente (renda, água, luz, gás, internet,
televisão) correspondentes a um mês, os quais representam um valor total de cerca de 15 mil euros.
Com esta antecipação de verbas, a Junta de Freguesia
pretende ajudar as associações a ultrapassar as dificuldades para fazer face às necessidades de tesouraria e
que viram as suas atividades canceladas ou adiadas,
perdendo receitas que permitiam dar resposta a esses
mesmos compromissos.
Este apoio financeiro mais não é que o reconhecimento
da Junta de Freguesia pelo trabalho desenvolvido na dinamização social, cultural, etnográfica e recreativa da freguesia, estando sempre disponíveis para colaborar nos eventos da freguesia.

E

mpenhámos todos os nossos meios e esforços, na
distribuição de máscaras descartáveis à população
mais idosa ou com doenças crónicas, assim como viseiras e
gel desinfetante a todos os comerciantes que mantiveram
as portas abertas ao público.
Realçamos a criação do serviço de
Apoio aos Idosos que vivam sozinhos e que não tenham qualquer
apoio de retaguarda familiar (sem
família próxima). Propomo-nos nesta fase, efetuar a compra e entrega
de: Medicamentos/ Bens de primeira necessidade, realizar transporte
gratuitamente para consulta no
Centro de Saúde ou Hospital.
Com a ajuda de voluntárias costureiras na freguesia foi distribuído tecido para a confeção de perneiras e congulas
para os profissionais do CHUA e confeção de cerca de 80
batas para as funcionárias dos Centro Comunitário de Salir
e Barranco do Velho.
Com o apoio do Mar Shoping, Prosegur, GNR e da Junta de
Freguesia foram distribuídos cerca de 181 cabazes a pessoas e famílias de vários pontos da freguesia que vivem numa
situação de isolamento e vulnerabilidade social agravada
pela COVID-19.
A Junta de Freguesia de Salir em articulação com a Câmara
Municipal e com o Agrupamento de Escolas de Salir está
desde o dia 27 de abril a fazer a distribuição de refeições
devidamente acondicionadas, em recipientes descartáveis,
ao domicílio a alunos dos escalões sociais A.

Junta de Freguesia de Salir
Entrega cartões de acesso a medicamentos comparticipados a cem por cento
de Freguesia fez a entrega de 28 cartões Abem a beneficiários no âmbito do protocolo com a
J unta
Associação Dignitude referente ao Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento.
Os portadores do “Cartão Abem”, podem aceder aos medicamentos prescritos por receita médica na
farmácia em Salir, não existindo plafond máximo associado, sem burocracias e com a dignidade e
anonimato que merece.
Entre os beneficiários deste programa de apoio social, estão pessoas carenciadas com reformas extremamente baixas que têm de fazer um esforço financeiro enorme para adquirir determinados medicamentos ou casos de inesperada carência económica, provocada por situações de desemprego repentina, doença incapacitante, entre outras situações que mereçam ser analisadas.
A execução do programa é feita em articulação com a Dignitude, através de uma plataforma on-line
permanentemente atualizada e criada para o efeito.

Dando d’ Vaia
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Festa da Espiga 2020
«Não podendo estar juntos, não deixámos de estar presentes»

E

ste foi o lema, que no passado dia 21 de maio, inspirou a Comissão Organizadora a assinalar o Dia da
Espiga em dois momentos distintos.
“A Espiga vai à sua casa” e “A Espiga em Direto” num
formato totalmente diferente das edições anteriores, mas
conseguindo levar o espírito da Festa da Espiga a todos
os que acompanharam o
evento.
Logo pela manhã, deu-se
início ao desfile que percorreu toda a Freguesia com
dois carros que normalmente
marcam presença no Desfile
Etnográfico, onde uma equipa de pessoas rigorosamente trajadas e com as devidas
medidas de precaução levaram a todos os Salirenses o
espírito da Festa da Espiga.
Tratou-se duma iniciativa
com cariz emocional, onde
foi notório em vários sítios da
freguesia uma nostalgia e até
saudade, ao verem este pequeno cortejo etnográfico,
fazendo lembrar as lides de
outros tempos.
“A Espiga em Direto”, teve início às 16 horas e através das
redes sociais levámos a milhares de pessoas as nossas
tradições, a nossa cultura popular e a marca da Festa da
Espiga.
Presenteámos, todos aqueles que através das redes sociais assistiram aos concertos de jovens salirenses que muito dignificaram a Festa da Espiga e o nome de Salir.
A primeira a subir ao palco, foi a Filipa Nobre, jovem fadista que entrega em cada poema cantado, a sua paixão, a
sua alma e a sua genuinidade.

De seguida, André Catarino, com o seu estilo pautado pela
profundidade de cada canção, e com uma entrega única em
palco abrilhantou-nos com uma belíssima atuação.
Seguidamente ao fado, o Diogo Ramos, fez-nos viajar ao
sabor das suas sonorosidades que nos envolvem em cada
frase, sempre com a sua simplicidade, e determinação.
Para terminar o leque de espetáculos, o jovem Gonçalo Tardão, sempre muito divertido e com uma alegria contagiante animounos com música mais tradicional de baile e
que certamente fez com que muitas pessoas dançassem ao som destas alegres canções.
O Executivo da Junta de Freguesia de Salir,
como sempre vem agradecer, à Câmara
Municipal de Loulé pelo apoio ao evento, à
comissão organizadora da Festa da Espiga,
pela alternativa encontrada, na realização
da 53ª edição, esta que á a maior festa
popular do concelho de Loulé.
À Guarda Nacional Republicana, pelo
apoio logístico prestado.
Um profundo agradecimento, à equipa de
voluntários que percorreu toda a Freguesia com um pequeno Cortejo Etnográfico,
bem como a toda a produção, artistas e
staff que levou a milhares de pessoas a transmissão da
“Espiga em Direto”.
Um agradecimento especial ao Paulo Silva, homem da
terra, com experiência e criatividade em prol dos eventos a nível concelhio. E finalmente, uma palavra especial a todos, que de forma calorosa nos receberam nas
suas aldeias, assim como, os que nos deram o privilégio de passar connosco a tarde da Espiga, através das
redes sociais.
Estamos certos que para o próximo ano, já estaremos
certamente
TODOS JUNTOS E PRESENTES.
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OBRAS/Intervenções
da Junta de Freguesia
Embelezamento em zona próxima da EB1
e do Centro Comunitário

In Loco abre mais um concurso de apoio
para pequenos investimentos agrícolas,
podendo ser a última oportunidade
Proteções em madeira ao longo do muro da
Ponte de Salir e Alpendre na Mesquita

A

Associação IN LOCO, na qualidade de entidade gestora do Grupo de Ação Local para o Interior do Algarve
Central, informa que se encontram abertos concursos para
apresentação de candidaturas no âmbito da medida 10
“LEADER”, do PDR2020, ao seguinte anúncio:
- 10.2.1.1 – PEQUENOS INVESTIMENTO NA EXPLORAÇÃO AGRICOLA (de 1 de junho a 31 de julho)

Calcetamentos em Reta do Prazo, Taipa e Pena

Esta tem sido a medida com maior procura neste território,
pelo que foi decidido canalizar o que podem ser as últimas
verbas disponíveis, para abrir de novo este concurso.
As candidaturas devem ter os seguintes objetivos:
- Promover a melhoria das condições de vida,
de trabalho e de produção dos agricultores;
- Contribuir para o processo de modernização e
de capacitação das empresas do setor agrícola.
O investimento nas explorações deve ser superior ou igual
a 1 000 € e inferior ou igual a 40 000 EUR.
Os apoios variam entre 40% a 50% do investimento elegível, sob a forma de subvenção não reembolsável.
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Esta informação não dispensa a consulta da legislação em
vigor.
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 eletrónico
dlbc@in-loco.pt

