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Ginástica Sénior regressa

Editorial

A

pós um curto período de descanso,
para férias, as classes de ginástica
sénior regressam ao trabalho, com início em
setembro, nos seguintes dias da semana:

Horários:
Ginásio da Junta de Freguesia
2ª e 6ª feira às 10h30
Escola Primária da Pena
2ª e 6ª feira às 11h30
Os/as interessados (as) deverão fazer a sua
inscrição na Junta de Freguesia.

S

etembro é um mês de recomeço.
De recomeço às rotinas diárias, depois de um período de descanso. De reajustamento dos horários de pais e filhos. É a alegria
pelo reencontro com os amigos, e tempo de fazer novos. Novo ano,
novos desafios. Estes serão ainda maiores para as crianças que vão
para a creche ou para o jardim de infância pela primeira vez ou para
aquelas que mudam de escola.
Também os nossos jovens seniores vão iniciar as suas aulas de ginástica em Salir e na Pena com nova professora,. As professoras
Verónica e Telma, iniciaram um novo desafio nas suas vidas. Para
elas, e em nome de todos estes alunos e muitos outros, fica o agradecimento e o desejo de muitas felicidades.
Setembro marca também a preparação de outros desafios para a
nossa freguesia. Depois de escolhido o novo projecto (salão multiusos) do Orçamento Participativo, cabe ao executivo da Junta apresentar ao executivo da CML as obras prioritárias e estruturantes para
a freguesia, de forma que façam parte das Grandes Opções do Plano da CML e venham a tornar-se realidade para bem da qualidade
de vida de todos.
Por fim, e depois das inúmeras festas e
festinhas por todo o lado, podem ainda
aproveitar o bom tempo, que ainda resta
com um passeio pela serra ou ida à praia.
Bom recomeço
Executivo da J.F.de Salir

Serão cultural
Convidado: Júlio de Sousa
Dia 6 de Outubro, pelas 21 horas na Associação “Os Barões”
Nave do Barão, Barão da Nave ou simplesmente Nave?
Origem do topónimo e contributos para a história local
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Cheque-Dentista

T

erminam já no próximo dia 31 de Outubro a validade dos cheques-dentistas no âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral do Ministério da Saúde, entregues pelas escolas do ensino público. Os cheques-dentistas são válidos em todo o território nacional, independentemente do centro de saúde
emissor.
A atribuição destes cheques visa a prevenção e tratamento de doenças orais como cárie e infecções dentárias.
- Crianças nascidas no ano de 2010: têm direito a 2 cheques para prevenção e/ou tratamento dos 1ºs molares
permanentes e tratamento de dentes permanentes com
cárie;
- Crianças nascidas no ano de 2007: têm direito a 2 cheques para prevenção e/ou tratamento dos pré-molares e
tratamento de dentes permanentes com cárie;
- Crianças nascidas no ano de 2004: têm direito a 3 cheques: 2 para prevenção e/ou tratamento dos 2ºs molares
permanentes e 1 para prevenção e/ou tratamento de dentes permanentes com cárie.
- Jovens com 16 e 18 anos também beneficiam com a
atribuição de 1 cheque, caso se verifique a conclusão do
programa anterior, para o tratamento e/ou prevenção de
dentes permanentes.
Deverão ser solicitados no centro de saúde os cheques
que visam:
- Crianças até aos 7 anos: têm direito a 1 cheque para
tratamento de 2 dentes de leite;
- Crianças com idades intermédias como 8,9,11,12,14 e
15 anos: têm direito a 1 cheque para tratamento de 2 dentes permanentes;
- Grávidas: têm direito a 3 cheques, caso o diagnóstico
clínico assim o justifique, que correspondem a 5 tratamentos;

- Idosos que recebam o complemento solidário para idosos: têm direito a 2 cheques, caso o diagnóstico assim o
justifique, que correspondem a 3 tratamentos e podem visar
posterior colocação de prótese dentária;
- Utentes com VIH/Sida cujo
número de cheques depende da
necessidade de tratamentos
dentários.
Não deixe de usufruir mesmo que
pense estar tudo bem com a Saúde Oral do seu educando.
Drª Verónica Rosa

Unidade Móvel de Saúde

A

Câmara Municipal de Loulé informa que a Unidade
Móvel de Saúde se deslocará à freguesia de Salir
nos seguintes dias e itinerário, a partir das 8h30:
 19 de Setembro - Pena de Cima, Calçada da Pena,

Cerro, Almarjinho, Fonte Figueira, Funcheira, Portela da
Nave, Nave do Barão, Nave das Mealhas e Covões;
 20 de Setembro - Corte Neto, Alto Fica, Ponte de Salir,
Fonte de Ouro, Palmeiros, Besteiros, Arneiro, Coruja,
Touriz, Casa Branca e Quintã;
 21 de Setembro - Vale Covo, Eira da Cevada, Barranco
do Velho, Cortelha, Vale Maria Dias, Vale da Rosa, Cortiçadas e Montes Novos; Centro Comunitário Barranco
do Velho;
 24 de Setembro – Vendas Novas, Ameixeirinhas, Portela do Barranco, Barranco da Cabaça, Califórnia, Sarnadinha, Fornalha e Moita da Guerra.
As situações de acamados que não têm cobertura pelo
Centro de Saúde de Loulé e que
pretendam a visita da Unidade Móvel de Saúde, podem fazer a sua
inscrição na Junta de Freguesia.

Centro de Saúde de Salir
e extensão da Cortelha com novos médicos

O

Centro de Saúde de Salir e a Extensão da Cortelha
tem duas novas médicas de medicina geral e familiar,
que entraram em funções no passado dia 5 de Setembro,
para substituir de forma permanente a Drª Helena por esta ter
atingido o limite da idade e assim ter chegado a sua aposentação e a Drª Ondina que suspende as consultas na extensão
da Cortelha.
Para a Drª Helena, que garantiu este serviço nos últimos
anos, fica o nosso agradecimento pela sua dedicação e a
grande vontade em continuar a exercer os seus serviços nesta terra, assim a legislação o permitisse. Salir deseja-lhe muitas felicidades e saúde.
A sua saída poderia ter criado uma situação muito complicada e deixar a todos preocupados, dado o défice de profissionais de saúde no Algarve. Felizmente que a directora da ACS
(Agrupamento de Centro de Saúde Central) criou as condições necessárias para, atempadamente,
garantir a colocação de médicos, numa
primeira fase, em regime de rotatividade,
assegurando a prestação de cuidados de
saúde a todos os utentes de ambas as
extensões (Salir e Cortelha), ainda que
para isso obrigue a mobilização da Junta
de Freguesia de Salir no transporte destes profissionais desde o Centro de Saúde de Loulé para Salir e Cortelha.
Executivo da Junta de Freguesia de Salir
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A sua atitude conta!

Grupo de Amigos de Salir
amigos e familiaQ ueridos
res, para além das nossas atividades quotidianas,
aproveitámos alguns dias mais frescos para passear.
Desta vez fomos à praia de
Faro, à Igreja da Nossa Senhora da Piedade (Mãe Soberana)
e à Feira de
Salir.
Tivemos ainda
a presença da
Olga (a quem
agradecemos)
que nos presenteou com
uma sessão de piano.

Felicitamos as nossas queridas jovens que completaram
mais um aniversário:

Maria de Lurdes Viegas;

Maria Silvestre Silva;

Maria Lopes Simão;

Maria do Carmo Palma;

Francisca Cardoso;

Raquel Silva.

A

preservação do ambiente começa com pequenas atitudes diárias que apenas dependem de cada um de nós e
fazem toda a diferença:
COLABORE NA CORRETA DEPOSIÇÃO DOS MONSTROS
NO CONTENTOR:
 Apela-se mais uma vez, a todos munícipes, para uma boa
utilização dos contentores do lixo e também ao melhor civismo, para não fazer da via pública uma lixeira, situação que
infelizmente, ainda se vai encontrando.
 Não é permitida a colocação no contentor: de terra, paus,
troncos de árvores ou arbustos, matérias de construção
civil, produtos tóxicos ou perigosos ou materiais incandescentes que provoquem a queima do mesmo.

MONSTROS
A Câmara Municipal de Loulé, disponibiliza um serviço, Gratuito, de recolha de lixo, especialmente os (monstros), como
frigoríficos, sofás, máquinas de lavar, móveis, colchões entre
outros.

Contactar: Divisão de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos.
Telefone: 289 400 870 ou e-mail: dhurs@cm-loule.pt
Assembleia de Freguesia
Todas as situações de incumprimento, serão registadas,
fotografadas,
e imputadas responsabilidades.
nforma-se que a próxima sessão ordinária desta Assembleia de Freguesia realizar-se-á no próximo dia 25 de
Apoio associado «animais»
Setembro, Terça-feira, pelas 21.00 horas, no edifício sede
Prémio por ovelha e/ou cabra
da Junta de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos:

I







Período de antes da Ordem do dia:
Aprovação da ata da sessão anterior;
Período de intervenção do público
Período da Ordem do dia:
Apresentação da Informação escrita do Presidente da
Junta relativa às atividades desenvolvidas no último
trimestre, bem como da situação financeira da Freguesia.
Apreciação e discussão do ponto de situação do encerramento do balcão da única instituição de crédito
em Salir – Caixa de Crédito Agrícola.

S

r Agricultor,
No âmbito da Comissão de Acompanhamento, realizada pelo IFAP, informou que o formulário de Intenção de candidatura ao Regime de apoio associado
«animais», para o ano de 2019, estará disponível no
iDigital para preenchimento nos seguintes períodos:
Ø 01-10-2018 a 31-12-2018
Para mais informações contacte
a Associação In Loco através do
tlm: 969 987 158
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Comemoração do 23.º aniversário
da Associação "Os Barões”
Ficha Técnica
Edição: Junta de Freguesia de Salir e Associação In Loco
Coordenação: Sónia Martins
Colaboradores: Associação “Os Barões” Associação In Loco, Câmara
Municipal de Loulé, Junta de Freguesia de Salir, Grupo de Amigos de Salir
e Verónica Rosa
Sede: Junta de Freguesia de Salir  289 489 119  289 489 248
Email: sonia.martins@in-loco.pt
Apoio: Associação In Loco, Câmara Municipal de Loulé e Junta de
Freguesia de Salir
Tiragem: 1000 exemplares

E

m Novembro dia 11, domingo, decorre o almoçoconvívio do São Martinho com gastronomia da
matança do
porco, prova
de vinhos da
Nave comemoração do
23.º aniversário da Associação "Os Barões".

