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A Ovelha Saloia 
Foi durante muito tempo a ovelha 
leiteira que nos habituámos a ver 
nos nossos campos, responsável 
pela produção de leite de 
qualidade que levou à certificação 
do queijo de Azeitão e presente 
noutros queijos frescos ou secos. 
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A Ovelha Saloia 
Entretanto, a ovelha Saloia 
começou a ser trocada por raças 
leiteiras oriundas de outros países, 
que apresentam produções 
leiteiras superiores, sobretudo, a 
francesa Lacaune, que consegue 
produzir quase o dobro de uma 
Saloia com os mesmos custos.  
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A Ovelha Saloia 
Este movimento levou à 
diminuição drástica do efetivo  
de saloias, que passou a ter uma 
presença residual nos rebanhos.  



PROJETO DE VALORIZAÇÃO  
E PROTEÇÃO DA OVELHA SALOIA 

 
 

 

 

A Ovelha Saloia 
No concelho de Palmela apenas 
restam cerca de 200 num universo de 
cerca de 12 000 ovelhas leiteiras. Para 
evitar o seu total desaparecimento do 
território, o Museu do Ovelheiro criou 
uma pequena reserva genética para 
que a ovelha faça parte da história 
local e nunca desapareça. 
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A Ovelha Saloia 
Para representar graficamente a 
Saloia, sentimos necessidade de a 
recriar. 
 
Numa versão de figura de banda 
desenhada, quase de super herói, 
ganha vida e uma expressão que 
transcende o seu dia a dia de animal 
de trabalho. 



CÚ CÚ…CÁ ESTOU EU  
 



1870 
É referida a sua existência 
 



1921 
Galardoada  
como verdadeira  

"Raça Saloia" 



"O Chocalho" 
Arte Chocalheira, considerada 
Património Cultural Imaterial 
da Humanidade desde 2015. 



“Leite" 
A sua exclusividade 
torna-o num  
DOP – o afamado 
“Queijo de Azeitão” 



PROJETO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA OVELHA SALOIA 

 
 

 

 Núcleo de Ovelhas Saloias,  
rebanho pedagógico 

 
O Museu do Ovelheiro é um projeto 
pedagógico, que visa manter a memória  
desta atividade tradicional, contribuir para a 
preservação das práticas e para a continuação 
da ovelha saloia.  
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 Núcleo de Ovelhas Saloias,  
rebanho pedagógico 

 
Neste sentido, o Museu do Ovelheiro 
constituiu um Núcleo de Ovelhas Saloias, 
que é um pequeno contributo para a 
manutenção deste animal no nosso 
território.  
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 Núcleo de Ovelhas Saloias,  
rebanho pedagógico 

 
É um pequeno rebanho pedagógico que 
será a parte viva do museu, oferecendo 
aos visitantes a possibilidade de contactar 
fisicamente com o simpático animal e 
conhecer as práticas da ordenha e da 
tosquia. 



CÚ CÚ… 
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 TEMOS DOIS EIXOS DE AÇÃO 
 

» Adote uma Saloia  
 

» Clube da Saloia 
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Adote uma Saloia 
 

Projeto de apadrinhamento de ovelhas, dirigido a pessoas coletivas 
ou individuais. 
Objetivo: contribuir para o bem-estar das Saloias, que nos 
acompanham há séculos e são os responsáveis pelo aparecimento 
do queijo de Azeitão.  
Ser parceiro do Museu do Ovelheiro, através do apadrinhamento de 
animais, é uma forma original e socialmente responsável de 
contribuir para a conservação desta raça e das práticas ancestrais 
do seu maneio. 
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Eu quero adotar uma Saloia… 
 

Este apoio dos padrinhos/madrinhas, consiste numa contribuição 
anual, que se destina a financiar a alimentação, manutenção e 
cuidados de saúde das/os afilhadas/os, colaborando assim com um 
projeto pedagógico e de preservação desta raça autóctone que se 
encontra ameaçada de extinção, por ter caído em desuso.  
 
É uma forma das empresas participarem num projeto de 
responsabilidade social, sem custos elevados e com um valor 
inestimável para a memória coletiva. 
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» Adote uma Saloia  
 

» Clube da Saloia 
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Clube da Saloia 
 

É um grupo informal de cidadãos que se identificam com este 
projeto e que querem contribuir para o seu desenvolvimento.  
 
   Estão disponíveis para: 
    » apoiar voluntariamente nas atividades  
       do Museu do Ovelheiro; 
     » participar na manutenção do núcleo de ovelhas saloias 
     » divulgar os projetos e atividades do Museu do Ovelheiro  
     » ajudar a angariar visitantes 
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 Clube da Saloia 
 

Os amigos são bem-vindos ao museu e estão sempre  
convidados a vir colaborar na manutenção do núcleo de 
Saloias. 
 
Em breve a Saloia terá disponível vários objetos  
para te lembrares sempre dela. 













JUNTA-TE A MIM…ADOTA-ME  OU ENTRA PARA O MEU CLUBE 
 




