Dando d’ Vaia

Boletim Informativo da Freguesia de Salir

Halloween - 2018
3 de novembro - Ponte de Salir

A

Associação SATORI convida a divertir-se numa noite de muita Música,
Magia e Terror.
Não Falte!!!
Programa :
21H00 - Jogos Perigosos
22H00 - The Dark Prophet
23H00 - SPITFIRE
23H00 - Dj Valax Chill Out Satori Roof Outside
24H00 - Dj Under92
24H45 - Dj Dilute & Sparky
01H30 - Espetáculo de Fogo Roof
02H00 - Dj Spiritual Fingers
Associação SATORI

Não perca o próximo Mercadinho da Horta!
Com a atuação do
Rancho Folclórico As Mondadeiras das Barrosas

N

o primeiro domingo do mês de novembro, dia 4, vai ter lugar mais uma edição
do Mercadinho da Horta em Salir.
Para esta edição, a organização tem previsto animação de rua, com a atuação do
Rancho Folclórico Mondadeiras das Barrosas.
A não perder.

Mudança da hora
A hora muda a 28 de outubro

N

a noite de sábado 27 de outubro para domingo 28 de outubro atrasamos o relógio 60 minutos, passando das 02:00 para as 01:00 horas.
Mais uma hora = portanto mais uma hora de sono!
A nova hora (hora de Inverno) mantém-se até ao mês de março do próximo ano.

Editorial

O

outono deu as boas vindas com pequenos chuviscos, diminuição da temperatura
assim como da animação. Contudo ainda são algumas as atividades que poderá aproveitar no
início do mês que se avizinha.
Destaque para a noite de magia e
terror do “Halloween” (Dia das
Bruxas), que a Associação Artística Satori organiza dia 3 de novembro na Ponte de Salir.
Dia 4 de novembro, temos mais
uma edição do Mercadinho da
Horta com animação a cargo do
Rancho Folclórico “As Mondadeiras das Barrosas”. No dia 11 de
novembro, a Associação Os Barões promove a realização de um
pequeno magusto, com um programa que certamente proporcionará momentos de animação e
convívio.
Para todos um bem hajam,
Executivo da J.F.de Salir
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Traumatismo Dentário

E

xistem diversas situações que causam traumatismo dentário nomeadamente dentes fraturados, deslocados ou
mesmo perdidos, assim como lesão a nível
ósseo e tecidos moles como a gengiva, que
originam efeitos negativos a nível funcional,
estético e psicológico do paciente.
Geralmente, a ocorrência de traumatismos
na dentição de leite acontece numa idade
precoce 1-3 anos aquando do desenvolvimento da coordenação motora, nomeadamente a locomoção. No que respeita à dentição permanente, a sua ocorrência acontece
devido a quedas, acidentes de viação e prática desportiva.
Quando ocorre trauma da peça dentária deve
haver recurso ao médico dentista de forma a
avaliar o dano dos tecidos da cavidade oral,
assim como das peças dentárias afetadas,
pois no caso da dentição de leite pode influenciar também a peça definitiva.
Deve haver um cuidado redobrado em caso de
saída completa da peça dentária. Nestes casos, a mesma deve ser manipulada pela coroa
e colocada em soro fisiológico ou em leite à
temperatura ambiente. Deve procurar o médico
-dentista o mais brevemente possível, preferencialmente nos primeiros 30 minutos seguintes
ao acidente. Em alternativa, caso a peça tenha
saído por completo, deve-se lavar (sem esfregar, de forma a não danificar a raiz e o tecido
envolvente), com soro ou leite e recolocar no
sítio.

Cheques Dentistas

A

validade dos cheques dentistas fornecidos pelas escolas terminam já no próximo dia 30 de outubro.

Não se esqueça de:
consultar o seu médico
dentista regularmente
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:
 5 de novembro - Pé de Coelho, Malhão, Sítio das Éguas, Carvais de
Cima, Sobreira Formosa, Alganduro;
 6 de novembro - Freixo de Baixo, Monte Ritas, Freixo de Cima, Tameira, Montes Viegas / Montes Santiago, Barrosas;
 7 de novembro – Monte Poço, Brazieira, Alcaria, Arneiro da Rocha,
Rocha da Pena;
 8 de novembro - Pé da Serra, Taipa, Beirada, Casas, Pena de Baixo
e Vale do Álamo;
 9 de novembro - Pena de Cima, Calçada da Pena, Cerro, Almarjinho,
Fonte Figueira, Funcheira, Portela da Nave, Nave do Barão, Nave das
Mealhas e Covões;
 12 de novembro - Corte Neto, Alto Fica, Ponte de Salir, Fonte de
Ouro, Palmeiros, Besteiros, Arneiro, Coruja, Touriz, Casa Branca e
Quintã;
 13 de novembro - Vale Covo, Eira da Cevada, Barranco do Velho,
Cortelha, Vale Maria Dias, Vale da Rosa, Cortiçadas e Montes Novos;
Centro Comunitário Barranco do Velho;
 14 de novembro – Vendas Novas, Ameixeirinhas, Portela do Barranco, Barranco da Cabaça, Califórnia, Sarnadinha, Fornalha e Moita da
Guerra.
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Excursão ao Porto

N

os passados dias 13 e 14 de outubro, a Junta de Freguesia de Salir organizou mais uma excursão, desta
vez deslocámo-nos à cidade do Porto e pudemos proporcionar a todos os participantes um fim de semana diferente.
Foram 104 pessoas, em 2 autocarros, dos vários lugares da
freguesia.
À hora marcada, de manhã muito cedo, iniciámos a nossa
viagem com destino ao Porto, com uma pequena paragem
para tomar o pequeno-almoço, retomando seguidamente a
viagem em direção a Coimbra.
Em Coimbra, realizou-se um passeio livre a pé pela baixa da
cidade, onde abundam as pequenas lojas de lembranças e
bancas, ao longo de uma larga rua cheias de turistas e estudantes. Nesta artéria encontra-se a igreja de Santa Cruz,
construída em 1131
com um pórtico renascentista e detalhadamente trabalhado, onde está
sepultado D. Afonso
Henriques.
Aproximando-se a
hora de almoço,
seguimos para o
restaurante, num
amplo salão da Junta de Freguesia de
Segadães. Foi servido um prato de bacalhau à lagareiro e
leitão à bairrada, terminando com uma agradável concertina.
Terminado o almoço, seguimos em direção ao Porto. Tal como planeado aguardava-nos a nossa conterrânea Eliane Diogo e outra amiga, professoras nesta cidade e que foram excelentes guias na visita à mesma.
Levaram-nos até ao Cais da Ribeira, fazendo um mini cruzeiro com a duração de 50 minutos com explicação sobre os
pontos mais icónicos avistados a partir do rio.
O final da tarde decorreu com uma vista panorâmica sobre o
rio Douro envolvendo o percurso que percorremos até aos
autocarros que nos levariam para o hotel. Comodamente

instalados, tivemos uma sala de refeições com espaço para
animação, exclusivo para o grupo. Pela noite sentiu-se a
tempestade Leslie com o vento a fazer-se ouvir.
A manhã de domingo apresentou-se amena com algumas
nuvens e por vezes pequenos aguaceiros, o que levou que
parte do grupo optasse por se deslocar às caves Porto Ferreira de autocarro e a maioria a pé. Conhecida a história do
Vinho do Porto e da família de viticultores do Douro e a
importância da marca Ferreira, através da Dona Antónia
Adelaide Ferreira, continuámos a nossa visita pela cidade e
os seus pontos de interesse.
Após o almoço no centro, rumámos para sul, com paragem
na sede do Rancho Folclórico do Sado em que nos foi
servido o jantar por este simpático grupo, terminando com
uma inesperada e
agradável atuação.
Foi uma magnífica
excursão que proporcionou excelentes
momentos de convívio, num ambiente
sempre animado
com muitas anedotas.
O executivo da Junta de Freguesia
acompanhou este
passeio e agradece:
- A todos pelo companheirismo e pela forma como cumpriram com o que
estava determinado.
- Aos motoristas (Sr. Pedro Borrão e Sr. Abreu), bem
como o seu responsável Sr. José Avelino, pelo profissionalismo e disponibilidade para que tudo funcionasse
da melhor forma.
Ao executivo da Câmara Municipal de Loulé pela cedência dos autocarros.
O Executivo da JF Salir

Apoio associado «animais» - Prémio por ovelha e/ou cabra
Até 31 de dezembro de 2018

S

r Agricultor,
Informa-se que pode submeter a sua Intenção de candidatura ao Regime de apoio associado «animais», para o ano de 2019 até ao final de dezembro de 2018 .
Para mais informações contacte a Associação In Loco através do tlm: 969 987 158
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Atividades na Associação “Os Barões”



Jornada de Poesia,
Abraçar a Poesia - A voz
dos poetas vivos, no dia
24 de novembro a partir
das 15h30, em parceria
com a Casa da Cultura de
Loulé.

Grupo de Amigos de Salir


Comemoração do Dia Mundial do
Alzheimer (21 de setembro 2018) e
do Coração (29 de setembro 2018)
- Para comemorarmos estas datas
tivemos, na nossa instituição, uma
peça de teatro, mais propriamente
uma animação teatral em que se
falava dos temas supramencionados.



Comunhão Religiosa - Agradecemos à D. Conceição Reis e ao Sr.
Padre Fernando Pedro o tempo
disponibilizado em proveito dos
nosso idosos que tanto apreciam. O nosso bem Haja.



II feira Envelhecimento Ativo e
Saudável (3 outubro) - Participámos ainda na II feira Envelhecimento Ativo e Saudável (3
outubro 2018), promovido pela
Câmara Municipal de Loulé, a
quem agradecemos o convite.

Aniversário


No dia 8 de dezembro teremos uma Festa de Natal pensando especialmente nas crianças.
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Está de Parabéns o Sr. Joaquim Cavaco que completou
mais um aniversário. Felicidades para o Sr. e respetiva
família.

