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Aceito as condições de uso dos meus dados pessoais conforme o previsto no RGPD, 
exclusivamente para a participação no Clube da Saloia e para os efeitos de divulgação das 
atividades relacionadas com o Museu do Ovelheiro e Núcleo das Saloias.
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A 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.
Há alguns anos a ovelha Saloia começou a ser trocada por raças 
leiteiras oriundas de outros países, que apresentam produções 
leiteiras superiores. Este movimento levou à diminuição drástica 
do efetivo de saloias, que passou a ter uma presença residual 
nos rebanhos. 
Como forma de evitar o seu total desaparecimento do território, 
o Museu do Ovelheiro criou um pequeno rebanho de Saloias,
uma reserva genética para que a ovelha faça parte da história
local, não desapareça e seja parte viva do Museu, oferecendo
aos visitantes a possibilidade de contactar fisicamente com o
simpático animal e de conhecer as práticas da ordenha e da
tosquia.
Se gostas da Saloia e queres colaborar neste esforço para
manter a simpática ovelha, junta-te ao Clube da Saloia.
O Clube da Saloia é um grupo informal de cidadãos que se 
identifica com este projeto e quer contribuir para o seu 
desenvolvimento, apoiando nas tarefas de manutenção do ovil 
e de alimentação das ovelhas, divulgando as atividades do 
Museu do Ovelheiro. Os membros do Clube da Saloia são 
bem-vindos ao museu e estão convidados a vir e a colaborar.

NOME

MORADA

CÓDIGO POSTAL

TELEFONE

LOCALIDADE

E-MAIL

CL
UBE DA SALO

IA

ADOTE UMA S

A
LO

IA

FICHA DE INSCRIÇÃO

Mais info.: www.cm-palmela.pt
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