
    Dando d’ Vaia 

Editorial 
 

N esta edição vou falar-vos do tempo ou da 

falta dele. 

Uma preocupação minha e certamente de muitos 

de vós. Do “tempo que voa”, que parece andar 

demasiado depressa. Parece que foi ontem que 

saiu a última edição do Dando d’ Vaia e já 

estamos atrasados com a presente, grande parte 

das vezes a escrever fora de horas. 

E é este tempo tão precioso que deixa saudades, 

por não termos sabido usufrui-lo da melhor forma, 

que nos leva a andar muitas vezes num stress a 

tentar acompanhá-lo.  

Acontece quando sentimos a responsabilidade de 

temos pela frente muitos objetivos e realizações 

que pretendemos atingir. O tempo passa e que não 

se repete, mas devemos manter o mesmo ritmo e 

vontade, sem desânimos e queixumes. Ainda que 

muitas vezes incompreendidos, aprendemos a ser 

tolerantes e sensíveis. Muitas vezes esquecemos 

de olhar para os que estão ao nosso lado, que tam-

bém acabam por aceitar esta realidade….como o 

tempo escasseia! 

Também é verdade que cabe a cada um saber 

gerir o tempo da melhor forma que entender. Nes-

tas e noutras funções públicas temos que dar todo 

o tempo aos outros. Pensando no tempo e na fre-

guesia que tem um grande leque de atividades 

durante todo o ano e que damos conta n e s t a 

edição como sejam: a excursão anu-

al, as sessões de esclarecimento 

e a Festa da Espiga programa-

da com animação contratada, 

para ficar com mais tempo.     

Aproveitem o vosso tempo,  

Um bem hajam! 

 Deodato João 

Presidente da J.F.de Salir 

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   

Festa da Espiga 2016  - 49ª Edição 
Programa 

 

Quinta-feira, 5 de maio - Noite da Espiga 

09:00h – Passeio BTT 

09:30h – Passeio Pedestre 

13:00h – Abertura das Tasquinhas  

14:00h – Exposições de produtos regionais 

15:00h – Desfile Etnográfico 

18:30h – Grupo Musical Veredas da Memória 

 21:00h – Baile com Ruben Filipe  

23:00h – Atuação de NEMANUS 

               (continuação do baile) 

 

Sexta-feira, 6 de maio - Noite Popular 

14:30h – Tarde Sénior 

15:00h – Lanche 

   Baile Tradicional - Rancho Folclórico  da Velha 

Guarda com o acordeonista Fernando Inês  

18:00h – Exposições de produtos regionais 

19:00h – Abertura das Tasquinhas  

21:00h – Encontro de Folclore; 

           - Rancho Folclórico  “As Mondadeiras das Barrosas” 

           - Grupo Etnográfico da Serra do Caldeirão – Cortelha 

           - Rancho Folclórico Casa do Minho em Lisboa  

23:30h – Baile com Gonçalo Tardão 

 

Sábado, 7 de maio - Noite Jovem 

10:00h – II Torneio de Futebol “Os Espiguinhas” 

14:00h – Tarde das Espiguinhas  

14:30h – Jogos infantis 

17:00h – Lanche infantil 

18:00h – Desfile “Miss e Mister Espiga” 

19:00h – Abertura das Tasquinhas  

21:00 - Nannok 

22:45h – DIOGO PIÇARRA  

00:30h – Back to the Sixties  

01:00h – Continuação com DJ Rodriguez 



Sessão de Esclarecimento 

Incêndios e faixas de gestão de combustíveis  

7 de abril 
 

A  Guarda Nacional Republicana e o Serviço Municipal de 

Proteção Civil e Florestas levam a efeito, no dia 7 de abril, 

uma ação de sensibilização junto da população da Freguesia de 

Salir, sobre incêndios e faixas de gestão de combustíveis. 

Esta ação terá lugar às 14h30, na Junta de Freguesia de Salir. 

GNR faz sessão de sensibilização  
junto dos apicultores 

9 de abril 
 

A  Guarda Nacional Republicana através do 

serviço de 

Proteção da Na-

tureza e do ambi-

ente (SEPNA leva 

a efeito, no dia 9 

de abril (sábado), 

uma ação de sensibilização junto dos apicultores 

para a adoção de comportamentos de segurança 

que permitam reduzir o risco de furtos. 

 Esta ação terá lugar às 14h30, na Junta de Fre-

guesia de Salir. 
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O Cantinho das ervas 

Flor de laranjeira 

 

A  flor de laranjeira, conhecida como flor de la-

ranja-amarga, é uma planta medicinal que 

cresce na laranjeira, no limoeiro e na cidreira, sendo 

caracterizada pela cor branca e pelo suave aroma. 

Muito apreciada na culinária e na medicina devido às 

suas propriedades terapêuticas, a flor de laranjeira é 

também  bastante conhecida pelo seu efeito calmante, 

auxiliando em casos de distúrbios do sono ou tensões 

nervosas. 

A flor da laranjeira tem bons efeitos na nossa saúde: 

- As propriedades hipnóticas e ansiolíticas da planta 

ajudam no tratamento de problemas como ansiedade, 

nervosismo e indigestões leves; 

- A flor de laranjeira contém pectina que ajuda a com-

bater a diarreia; 

- Na infusão, a planta misturada a outros ingredientes, 

como mel, limão ou canela, ajuda a tratar a dor de gar-

ganta e a combater a tosse, além de atuar no bom fun-

cionamento dos rins; 

- Reduz dores estomacais e acalma náuseas e vômitos; 

A pectina, presente 

em elevada quanti-

dade nesta planta, 

é um componente 

que também permi-

te equilibrar os níveis 

de colesterol, desde 

que seja combinado 

a uma dieta alimentar adequada para esta finalidade. 
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Excursão Roteiro do Alqueva 

25 e 26 de junho 
 

A  Junta de Freguesia de Salir, informa todos os interes-

sados, (preferencialmente com mais de 60 anos) que 

estão abertas inscrições (limitado a 110 lugares) para a ex-

cursão a realizar nos dias 25 e 26 de junho.  

Para mais informações poderá dirigir-se à Junta de Fregue-

sia (telef.289489119). 

No ato da inscrição é obrigatório a apresentação do Bilhete 

de Identidade ou Cartão de Cidadão. 

Preço da excursão: 85 € (Cruzeiro, almoço de sábado, 

alojamento, pequeno almoço, almoço de domingo e lanche) 

 

Programa: 

 

Dia 25 de junho - sábado  

5.30H. Partida de Salir 

  9.00H. Paragem em Serpa 

12.00H. Amieira Marina (Cruzeiro fluvial no Alqueva) 

13.30H. Almoço no Restaurante “Aficionado” 

15.00H. Reguengos 

16.30H. S. Pedro do Curval (Visita a olarias) 

17.00H. Monsaraz (Visita Castelo e Igreja Matriz) 

19.00H. Arraiolos (Jantar) 

22.00H. Évora (Alojamento) 

 

Dia 26 de junho– domingo  

Manhã livre para visita (Templo Romano, Igreja S. Fran-

cisco, Catedral) 

11,30H. Saída de Évora 

12,00H. Arraiolos –Fábrica de produção de arraiolos 

13.00H. Almoço/ Lanche no Rest.“O Parque dos Lei-

tões” em Arraiolos 

19.00H. Saída de Arraiolos em direção a Salir 

Candidaturas Agrícolas 

De 15 de fevereiro a 15 de maio 
 

S r. Agricultor,  

 A Campanha de Recolha de Candidaturas Agrícolas 

teve início no dia de 15 de fevereiro (data oficial) e termina a 

15 de maio.  

A Associação In Loco tem um Posto de Atendimen-

to, de segunda a quinta, a funcionar em Salir. 

Pode fazer a sua marcação através 

do telefone 289 489 532 ou 289 

840 860, das 10h00 às 16h00 

de segunda a quinta-feira. Em 

caso de dúvidas não hesite em 

contactar-nos. 

Proteção da Natureza e do ambiente assi-

nalaram o Dia Mundial da Arvore e da 

Floresta 

 

G NR através do serviço de Proteção da Natureza e do 

ambiente (SEPNA) assinalaram o Dia Mundial da Ár-

vore e da Floresta com um conjunto de iniciativas lúdico e 

pedagógico que contou com 

os alunos do 1º ciclo da Esco-

la Básica de Salir na planta-

ção de árvores, ressalvando a 

importância da floresta e das 

árvores. 

Esta iniciativa teve lugar 

num espaço verde do 

Centro Comunitário de 

Salir com a presença 

dos utentes desta insti-

tuição que se juntaram 

aos mais novos. Teve a 

colaboração da Câmara 

Municipal de Loulé, 

Junta de Freguesia de 

Salir, Associação de 

Produtores Florestais 

do Barranco do Velho, Escola Prof. Sebastião Teixeira e Cen-

tro Comunitário de Salir.  
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Grupo de Amigos de Salir 
 

C aros Leitores, 

É com agrado que vimos informar-vos que a nossa 

Creche continua a crescer! Para além da sala que já aco-

lhe crianças entre os 1 e 3 anos, abrimos, agora, um espa-

ço especialmente dedicado aos bebés dos 4 aos 12 me-

ses de idade, o nos-

so berçário. É um 

espaço amplo, com 

muita luminosidade 

natural, com materi-

ais e equipamentos 

adequados à faixa etária, 

onde reinam os afetos, os 

cuidados e a alegria. O 

berçário é composto por 

uma sala parque onde são 

desenvolvidas atividades 

sensoriais, motoras e soci-

ais, uma sala onde as crianças podem descansar, uma copa 

de leites para preparar as suas papas e um fraldário. Conta-

mos com uma equipa educativa com formação e experiência 

e estaremos abertos entre as 08h00e as 19h15m. 

Não deixem de nos visitar! 

21º Jogos Inter-Associativos  

da Beira Serra 

 

8 de maio - Associação Cultural e Recreativa 

das Barrosas 

        Jogos: Malha na Laje, Matraquilhos  

Malha na terra, Jogo do burro 

 

15 de maio - Grupo Desportivo Serrano 

Jogos: Vintém, Jogo da Porca,  

Jogo do bicho, Ping Pong  

 

22 de maio - Associação Cultural de Salir 

 Jogos: Damas, Setas,  

Snooker, 3 setes 

Sueca 

 

Inicio dos jogos às 14h30 com 30 min de tolerância 

Jantar dia 4 de junho no G. D. Serrano 

 

XI Mostra de Teatro de Loulé 

 

A  Câmara Municipal de Loulé realiza de 13 de março a 

17 de abril, pelas freguesias do Concelho, mais uma 

edição do CENÁRIOS – XI 

Mostra de Teatro de Loulé. 

No âmbito da política cultu-

ral do Município, a Autarquia 

continua a apoiar os grupos 

de teatro locais, através da 

atribuição da Bolsa de Apoio 

ao Teatro, destinada à criação de espetáculos inéditos para 

este evento. 

Na freguesia de Salir o espetáculo criado pelo Ao Luar 

Teatro “Varandas da Memória”, vai estar em cena nos 

dias, 3 de abril, às 16h00, no Centro Paroquial de Salir 

O Cenários – XI Mostra de Teatro de Loulé pretende promo-

ver o teatro junto de vários públicos e, simultaneamente, in-

centivar os grupos de teatro do Concelho a prosseguirem o 

seu trabalho. 



rias, restaurantes e 

instituições. Esta ação 

pretendeu chamar à 

atenção para o desper-

dício alimentar que 

fazemos diariamente e que tem impactos ambientais, eco-

nómicos e sociais. 

Com estes workshops Educativos sobre Desperdício Ali-

mentar e Consumo Responsável, o projeto “Não Desperdi-

ce o Nosso Futuro” pretende que o consumidor final, que 

somos todos nós, tenha um contributo também positivo no 

combate ao Desperdício Alimentar e alertar para o facto de 

a responsabilidade não ser apenas das 

entidades e a resolução do problema 

não se fazem apenas na etapa final da 

cadeia do alimento, ou seja o lixo. Este 

problema tem que começar a montan-

te, na produção, na distribuição, res-

tauração e sobretudo em casa de cada 

um dos con-

sumidores. 

O projeto 

«Não des-

perdice o 

nosso futu-

ro!» , dina-

m i z a d o 

pela asso-

ciação In Loco e pelas Escolas Parceiras e Câmaras 

Municipais de Loulé e São Brás de Alportel, agradecem 

o Supermercado Jafers e Frutaria BRC XXI por esta 

colaboração! 

Envolva-se neste projeto e contribua para um melhor 

futuro!  

Para mais informações consultar o site www.in-loco.pt e 

www.dontwaste.eu 
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A  Associação Cultural de Salir organizará dia 24 de abril o IV Passeio de Ciclomoto-

res Antigos em Salir.  

Este passeio dará continuidade  a mais uma iniciativa da ACS que se revelou um sucesso 

e superou as nossas expectativas. 

A Vila de Salir encheu-se de participantes provenientes dos mais diversos pontos do país. 

Este ano, é nosso objetivo é continuar a promover o passeio aliando o convívio e boa dis-

posição à mostra da paisagem desta zona serrana. 

O  Supermercado Jafers e Frutaria BRC XXI doam fruta 

em “fim de vida comercial” para workshops Educati-

vos! 

O Projecto «Não desperdice o nosso futuro!» pretende ter um 

impacto no comportamento individual de cada consumidor 

relativamente ao 

Desperdício Ali-

mentar. Através de 

workshops Educati-

vos sobre Desper-

dício Alimentar e 

Consumo Respon-

sável, alunos do 2º 

e 3º ciclo, envolvi-

dos na primeira fase do projecto, são os 

dinamizadores principais destas actividades 

junto de alunos do 1º ciclo.  

Uma das actividades dinamizada pelos 

alunos aproveitou fruta em “fim de vida 

comercial”, doada pelo Jafers (Salir) e Fru-

taria BRC XXI (Loulé) para demonstrar bo-

as práticas de Consumo Responsável que tem impactos na 

redução do Desperdício Alimentar. Os alunos da escola EB 

2,3 Dr. António Agostinho (Almancil) e da Escola EB2,3 

Engº Duarte Pacheco (Loulé) prepararam espetadas de 

fruta e salada de fruta como exemplo de aplicações destas 

frutas que estando maduras, com algumas manchas, cortes 

ou outros defeitos podem ser reaproveitados, tornando-se 

um lanche saudável e ao mesmo tempo contribuindo para a 

redução de lixo produzido em casa, na cantina escolar, no 

restaurante, que acabaria no aterro sanitário, uma vez que 

não há separação, diferenciação e valorização.  

Esta fruta apesar do aspeto devido ao transporte, mau manu-

seamento e tempo de exposição continua em boas condições 

de consumo mas perdeu valor comercial. Esta fruta, e tam-

bém vegetais, podem ter sempre este “final” de reaproveita-

mento todos os dias em muitas casas, supermercados, fruta-

Não desperdice o nosso futuro! 

Passeio de Ciclomotores Antigos em Salir 

24 de abril 



Ficha Técnica 
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Passeio Cientifico  

Orquídeas, borboletas e outros tesouros 

do barrocal 
 

P rimeiro Passeio Científico de uma série de saí-

das de campo que o Centro de Ciência Viva do 

Algarve está a organizar no dia 3 de abril pelas 9h00 

em Salir. 

Este primeiro passeio 

será dedicado à diver-

sidade biológica do 

Barrocal Algarvio que 

apenas é visível nesta 

época do ano, incidin-

do nas nossas orquí-

deas, borboletas e 

libélulas, não deixando 

de fora outros grupos 

de fauna e flora nati-

vas desta região bio-

geográfica do Algarve. 

Todos estes passeios 

contam com um ou mais guias especializados em cada 

tema, que farão o enquadramento científico. 

Número mínimo de participantes: 6 

 Preço: 10 €  

Inscrições:  289 890 920 | E-mail: info@ccvalg.pt 

 

SALIR TT 2016 
 

N o passado dia 5 de março realizou-se mais um 

passeio todo o terreno à Serra do Caldeirão. 

Mais de 250 participantes distribuídos por 84 autos e 33 

motos iniciaram a caravana rumo à Serra do Caldeirão 

efetuando um percurso de cerca de 80 kms. O dia ficou 

marcado por inúmeras subidas e descidas, começando 

pelo Serro dos Negros de Salir onde 

os participantes poderam desfrutar 

de magníficas paisagens serranas e 

com o mar em pano de fundo, algu-

mas passagens de lama e água no 

já conhecido trial dos Besteiros de 

Salir, muitos reforços alimentares 

como o almoço que foi servido na 

Cortelha. Durante a iniciativa não 

faltou a vertente solidária, onde ca-

da participante plantou um sobreiro, 

contando-se mais de três mil sobrei-

ros plantados desde que esta cam-

panha começou. Nesta iniciativa a 

organização agradece ao esforço 

feito pela Associação Produtores Florestais da Serra do 

Caldeirão pelo apoio prestado na aquisição e plantação das 

árvores. 

A organização agradece em especial a todos os participan-

tes, agradece a todos os patrocinadores, A.Mestre, Cavaco e 

Pina, Carlos Palma, Renteci, Algarpneus, Sandia Stand, Ca-

sa Agricola Madeira, Pinguinha e Bota, Garvetur e Visacar e 

agradece a todas as entidades que fizeram com que este 

passeio se realizasse, C.M. Loulé, J.F. Salir, ICNF.  

A organização do SALIR TT orgulha-se de realizar o evento 

todo o terreno mais antigo de Portugal, 27 edições consecuti-

vas e é por isso que somos " Um passeio com história ". 

 

http://www.ccvalg.pt/public/even.php?evid=650#myModal

