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O MED é um Festival para o mundo
28, 29 e 30 de junho e 1 de julho

I

ntegrado no circuito europeu de festivais de World Music, o
Festival MED voltou a ser distinguido, pelo segundo ano
consecutivo, como o Melhor Festival de Média Dimensão da
Península Ibérica, tendo ainda recebido o prémio de Melhor Promoção Turística de Portugal, no âmbito dos Iberian Festival
Awards. Enquadrado na programação cultural de uma região
virada para o turismo, este evento tem contribuído fortemente
para atrair mais turistas ao Algarve e ao País e para dinamizar a
economia local, tendo sido integrado pelo Turismo de Portugal
na plataforma Portuguese Music Festivals, restrita a cerca de
uma dezena de festivais. Com elevados índices de notoriedade
para a região, enquadra-se no nicho de mercado de turismo cultural. Mais de 30% dos visitantes são estrangeiros, oriundos de
diversos pontos da Europa. O impacto na economia local refletese num aumento considerável nas taxas de ocupação da hotelaria e restauração. A sua forte identidade é a imagem de marca, e
confere-lhe destaque nos roteiros dos festivais de verão realizados na Europa.
Nos dias 28, 29 e 30 de junho e 01 de julho (este último dia de
entrada livre, com uma forte componente gastronómica), o Festival MED regressa à Zona Histórica de Loulé com muitas novidades. Esta 15ª edição terá 75 horas de música, 55 bandas de 20
nacionalidades diferentes, com mais de 260 músicos a atuar em 9
palcos em vários pontos do recinto. A par da música, e uma vez
que o Festival MED é uma fusão cultural dos quatro cantos do
Planeta, onde diversas manifestações têm lugar, das artes plásticas ao design, passando pelo teatro, novo circo, cinema, poesia,
fotografia ou gastronomia, este
ano 80 expositores de artesanato e produtos agroalimentares, 4 exposições espalhadas
pelo recinto, 5 grupos diários
de animação de rua e muita
gastronomia típica de diversos
países vai animar o casco medieval da cidade.

Editorial

N

este mês anuncia-se uma nova estação do
ano, o verão. Ainda que tenha começado
com temperaturas baixas para esta altura do ano,
aguardam-se dias mais quentes e noites amenas
para que todos possam usufruir das muitas sugestões presentes nesta edição.
Junho é o mês que chegam as férias
escolares e também os Santos Populares, festejando no Centro Comunitário da
Nossa Senhora da Conceição no Barranco do Velho, dias 16,23 e 30 a partir das 19h, onde
se poderá divertir e apreciar as sardinhas e muito
mais. Não perca!
Destaque para o imperdível e já consagrado Festival Med, que irá animar a zona histórica de Loulé
nos dias 28,29 e 30 de junho.
Realçar ainda a realização do primeiro fim de semana de Julho a 7 de julho a 3ª edição da Festa
da Fornalha, evento que certamente voltará a atrair muitos visitantes.
Não se esqueça de votar no Orçamento
Participativo deste ano, onde o voto
presencial, em boletim de voto vale
80%,fica o convite para todos os recenseados na
freguesia se dirigirem à Junta de Freguesia no
período de 2 de julho até 13 de julho, das 9h00 às
17h00, contribuindo assim para o futuro desta freguesia.
Em termos desportivos estaremos todos com os
olhos postos na nossa selecção, no Mundial de Futebol, a decorrer na Rússia,
a torcer e depositando muita esperança em alcançar um bom resultado,
fazendo jus ao seu titulo de campeão europeu.
Um bom início de verão e até à próxima edição!
Executivo J.F.Salir
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O Cantinho da Saúde
Doença Periodontal

A

doença periodontal é mais conhecida como doença das gengivas, e caracteriza-se
pela inflamação dos tecidos que suportam os dentes. Apresenta-se em três fases: gengivite, periodontite leve e periodontite avançada.
A 1ª fase, gengivite, apresenta-se com inflamação
da gengiva e presença de placa bacteriana e tártato (“pedra”); nesta fase existe ainda sangramento
durante a escovagem, mau hálito e a gengiva deixa de ter uma cor rosa e passa a ter uma coloração avermelhada/arroxeada.
Na fase seguinte, periodontite leve, a gengiva sangra e começa a ficar descolada dos dentes e se
perder, ficando os “dentes maiores” e os dentes
apresentam alguma mobilidade.
Por fim, na periodontite avançada, os dentes começam a cair sozinhos devido à falta de suporte dado
pelo osso e pela gengiva, existe ainda alteração na
posição dentária.
O tratamento passa pela visita regular ao seu dentista para que ele avalie o estado de evolução e realize
a destartarização (remoção do tártaro supra-gengival
- a nível da gengiva) e caso seja necessário a curetagem periodontal (remoção do tátaro infra-gengival
– por baixo da gengiva).
O paciente deverá de ter uma higiene oral cuidada,
seguindo as especificações do médico dentista, tendo em atenção técnicas de escovagem e uso correto
da fita dentária.

Drª Verónica Rosa
Médica Dentista

FEIRA POPULAR
11 a 15 de julho – 19h00
Largo do Tribunal, Loulé

A

XXVII Feira de Artesanato vai animar o Largo do Tribunal de Loulé, de 11 a 15 de julho. Este certame, que
tem como objetivo recriar o evento que nos anos de 1946 e
1952 decorreu na antiga Quinta do Pombal (hoje Parque Municipal de Loulé), com assinalável êxito, pretende ser um ponto de animação da cidade em plena época de Verão

Dando d’ Vaia
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Balanço da Campanha de Recolha de
Candidaturas Agrícolas
Pedido Único 2018

A

Associação In Loco, este ano superou mais uma
vez as suas expectativas, pois conseguiu dar resposta a um maior número de agricultores do que nos
anos anteriores,
na recepção das
candidaturas
agrícolas. Este
ano atendeu 437
agricultores, com
Pedido Único
submetido.
A campanha teve
início a 15 de fevereiro, estando prevista terminar a 30
de abril, mas devido a muita afluência de agricultores
nos últimos dias de candidatura, o IFAP prolongou os
prazos até 11 de maio.
Se tem terrenos agrícolas e se em 2019 se quiser
candidatar a estas Ajudas, informe-se, junto da Associação In Loco através do tlm: 969 987 158 ou tlf 289
840 860.

A Junta de Freguesia de Salir apoia financeiramente os bebés efetivamente residentes
na Freguesia no âmbito da sua politica de Apoio à Natalidade

A

Junta de Freguesia entregou em maio e junho/2018 mais dois subsídios de natalidade, aos seguintes casais:

Luis Filipe Martins Cavaco e Eliana Martins Faísca, com morada em Salir, pelo nascimento da sua filha (Leonor
M. Faísca Cavaco), nascida no dia 5 de Setembro de 2017.
Carlos André dos Santos Mestre e Verónica Rodrigues Gonçalves, com morada no Malhão, pelo nascimento do
primeiro filho (Diogo Gonçalves Mestre), ocorrido no dia 17 de Março de 2018.

Aos pais, familiares e filhotes, desejamos as maiores felicidades.

Dando d’ Vaia
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Junta de Freguesia de Salir informa: Intervenções na Freguesia
Melhoramento de caminhos rurais

A




















Junta de Freguesia de Salir continua a melhorar diversas estradas em terra batida, através de niveladora:

Moita Redonda
Cravais
Sobreira
Vale Travesso
Sitio das Éguas até ao Alganduro
Barranco da Cabaça
Cabeça da Vaca
Carrasqueiro
Vale Covo
Macheira
Vale da Rosa

Nave das Mealhas/Nave do Barão, Serro das Casas- pavimentação
do caminho

Vale da Rosa-Pavimentação de
caminho e betuminoso de micro glomerado na estrada principal deste lugar

Barrosas - Repavimentação de arruamentos

Monte Esteves e Monte Estevão - Repavimentação do arruamento

O Executivo da J. F. Salir
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Campanha de Vacinação
Anti Rábica e Identificação Electrónica

I

rá decorrer nas freguesias do
interior do concelho de Loulé a
campanha de vacinação anti-rábica.
O Médico Veterinário Dr. Paulo Alexandre Caetano Correia Pina e sua
equipa de vacinação irá estar na
freguesia de Salir nas seguintes
datas:

Festa de Verão na Nave do Barão
14 e 15 de Julho

A

Associação ”Os Barões realiza mais uma edição da festa de Verão nos dias
14 e 15 de julho. Este ano destacamos o Rali Paper que tem como principal
objetivo dar a conhecer circuitos e locais pouco conhecidos da nossa região.
Dia 14 de Julho
15h00 - .Abertura da Quermesse
- Início dos jogos tradicionais populares
19h00 - jantar com gastronomia regional
- Entrega de prémios dos Jogos Tradicionais
21h00 - Baile com o acordeonista Gonçalo Tardão

26 de Julho - Alcaria (junto ao caDia 15 de Julho
fé), pelas 9h00;
15h00 - Início do Rali Paper
26 de Julho - Tameira (Junto ao
19h00 - Jantar- convívio
café), pelas 10h30;
21h00 - Entrega de prémios do Rali Paper
30 de Julho - Barranco do velho
- Marcha Popular do Museu Etnográfico de São Brás de Alportel
(junto à estrada), pelas
Passeio de descoberta na Região
9h00;
30 de Julho - Cortelha (Junto à
Venha divertir-se connosco!!!
estrada), pelas 10h00;
Grupo de Amigos de Salir
30 de Julho - Vale da Rosa (junto à
estrada), pelas 11h00;
aros leitores, nós por cá, para além das nossas atividades diárias destacamos:
30 de Julho - Montes Novos (junto
à estrada), pelas 12h00.
** Piquenique - Nave do Barão **
** Participação no Desfile
da Festa da Espiga**
Os caninos, que por qualquer motivo justificado não sejam apresentados nos locais de concentração acima indicados podem ainda ser vacinados e identificados eletronicamente mediante a cobrança das
mesmas taxas, às terças-feiras,
**Comemoração do Dia Mundial da Criança
entre as 11h00 e as 12h00, nas E foi assim que proporcionamos uma manhã cheia de alegrias e sorrisos aos nosinstalações do Canil Municipal de sos meninos e a todas as crianças que participaram neste dia totalmente dedicado
Loulé a partir de 3 de setembro de a elas.
Agradecemos à junta de freguesia de Salir, à ApeeSalir Cabanita, à Satori e
2018.
aos Cavalos Aventura por se juntarem a nós nesta iniciativa.

C

Zele pela saúde dos seus animais, não deixe de vacinar os
seus cães!

Tudo pelas crianças!!!**

Estão de Parabéns os nossos aniversariantes que completaram mais um ano de
vida:
Teresa Ponte;
Maria Catarina,
Aldegundes Rosa,
Claudino Viegas.
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Festa da Fornalha
7 de julho

A

Festa da Fornalha tem surpreendido tudo e
todos pelo sucesso das edições anteriores, centenas de pessoas têm se deslocado a este monte para
esta grande festa, desfrutando de uma paisagem única,
da gastronomia tradicional e dos vários grupos e artistas que animam tão bem este monte algarvio.
A edição deste ano realiza-se dia 7 de julho a partir das
12h00, num monte onde moram três pessoas, em Salir,
na Serra do Caldeirão. A ideia é contrariar a pacatez
vivida nesta zona serrana.
Este ano para animar a festa, marcaram presença vários
acordeonistas à antiga, o acordeonista Paulo Cardeta, o
Rancho de Santa Catarina, Cristiano Martins e ainda o
grupo Veredas da Memória.
Não faltará animação e bons petiscos serranos, para um
dia cheio de
alegria, numa
paisagem
deslumbrante
que
inspira
vivacidade e
nos traz a
nostalgia de
outros tempos.
Convidamos
ainda os mais
aventureiros a
acamparem e
se deixarem
deslumbrar pela
beleza natural
do monte da
Fornalha.
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