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JÁ CONHECE A OVELHA SALOIA?

A Ovelha Saloia é conhecida desde 1870, mas só em 1921 é que começou a ser 
descrita como ovelha leiteira e galardoada como verdadeira “Raça Saloia”. O solar 
da raça situa-se na região envolvente de Lisboa, conhecida por Saloia (daí a 
origem do nome). 

Da zona de origem, passou para a Península de Setúbal, face à necessidade 
sen�da pelos criadores da Serra da Arrábida de disporem do leite necessário ao 
fabrico de queijos. A Saloia foi, assim, durante muito tempo, a ovelha leiteira 
presente nos campos da região, responsável pela produção de leite de qualidade, 
que levou à cer�ficação do Queijo de Azeitão.

Mas o grande crescimento da produção deste Queijo fomentou uma enorme 
procura de leite na Península de Setúbal, o que levou a que os criadores 
começassem a procurar animais de raças mais produ�vas, provenientes de outros 
países, em alterna�va à Ovelha Saloia.

Como consequência, o efe�vo de Saloias diminuiu nos úl�mos anos para cerca de 
2 mil animais inscritos no Livro Genealógico. No concelho de Palmela, apenas 
restam cerca de 200, num universo de aproximadamente 12 mil ovelhas leiteiras.

AJUDE A PRESERVAR ESTA RAÇA AUTÓCTONE!

Para evitar o total desaparecimento desta raça autóctone, o Município de 
Palmela, a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo e a ARCOLSA - Associação 
Regional de Criadores de Ovinos da Serra da Arrábida criaram um projeto de 
preservação: uma pequena reserva gené�ca, para que faça parte da história local. 
Trata-se de um pequeno rebanho, com cerca de 20 Ovelhas Saloias, que é a parte 
viva do Museu do Ovelheiro (localizado nas instalações da ARCOLSA, em Quinta 
do Anjo), oferecendo às/aos visitantes a possibilidade de contactarem com este 
simpá�co animal e conhecerem as prá�cas da ordenha e da tosquia.

Mas para que este projeto seja sustentável, é importante a colaboração de toda a 
comunidade!
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SE TEM UMA EMPRESA, “ADOTE UMA SALOIA”!

Se tem uma empresa, adira ao projeto “Adote uma Saloia”, apadrinhando uma 
Ovelha deste rebanho à sua escolha. Assim, de uma forma original e socialmente 
responsável, está a contribuir para a preservação desta raça. 

Para par�cipar, apenas terá que fazer um inves�mento no valor de 250€: uma jóia 
de adesão de 50€ e um apoio anual de 200€, des�nado a compar�cipar as despesas 
de alimentação, manutenção e cuidados de saúde do animal apadrinhado.

A marca “madrinha”, para além de receber no�cias regulares da “afilhada”, tem os 
seguintes bene�cios:

- Logó�po presente em ações de comunicação do projeto, na página do Museu 
dedicada aos parceiros e na página de afilhados

- Divulgação à imprensa das ações de adoção

- Divulgação da marca no Facebook do Museu

- U�lização do auditório e dos espaços do Museu para ações da empresa

- Desconto de 40% no valor das visitas de grupo e oficinas de produção de queijo 
que a empresa queira realizar

SE É PARTICULAR, ADIRA AO CLUBE DA SALOIA!

Se é par�cular e iden�fica-se com este projeto, também pode par�cipar, fazendo 
parte do Clube da Saloia, um grupo informal de cidadãs/ãos.

Para aderir, basta adquirir o pin de amiga/o da saloia, no valor de 5€, e estar 
disponível para dedicar, voluntariamente, um pouco do seu tempo a esta causa. 
Pode par�cipar das seguintes formas: 

- Ajudando na manutenção do ovil e alimentação das Ovelhas

- Divulgando o projeto do Museu do Ovelheiro e ajudando a angariar visitantes

- Divulgando e par�cipando nas a�vidades propostas pelo Museu 

- Colaborando com pequenos contributos pecuniários, quando o entender

É sempre bem-vinda/o ao Museu e está sempre convidada/o a vir e colaborar!
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