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Ginástica Sénior regressa

A

pós um curto período de descanso, para férias, as
classes de ginástica sénior regressam à atividade
(ginástica e hidroginástica), desde o seu início em setembro,
nos seguintes dias da semana:
Horários:
Ginásio da Junta de Freguesia
2ª e 6ª feira às 11h00
Escola Primária da Pena
2ª e 6ª feira às 12h00
Os interessados (as) deverão
fazer a sua inscrição na Junta de Freguesia.

Apisalir recebe Posto de CTT

O

novo posto de atendimento com serviço CTT
abriu na papelaria Apisalir desde o dia 16 de setembro
(segunda-feira).
Situa-se na Rua José Viegas
Gregório em frente ao Centro de Saúde.

Mercadinho da Horta

P

róximo Mercadinho da Horta em dia
de eleições.
No primeiro domingo do mês de outubro, dia
6, vai ter lugar mais uma edição do Mercadinho da Horta em Salir.
Para esta edição, a organização tem previsto como animação o acordeonista Marco
António.
A não perder.

Editorial

E

stamos em pleno mês de setembro com ótimas
temperaturas para uma ida à praia e aproveitar
as águas quentes do mar, depois dos meses de julho
e agosto terem deixado muito a desejar.
Terminadas as muitas festas, eventos e passeios
durante todo o verão, é altura de recomeçar as rotinas diárias.
É o regresso à escola, o reencontro com os amigos e
professores. Para todos os intervenientes da nossa
comunidade educativa, o desejo de um bom ano lectivo.
No âmbito do protocolo entre a Junta de freguesia e
a Associação Movimento é vida, que tem como objetivo permitir à nossa população o bem estar e promover a atividade física, conviverem e se divertirem,
reiniciaram-se as suas aulas de ginástica no início
deste mês.
Gostaria aqui de prestar uma saudação de agradecimento à D. Lisete Martins, em nome do executivo e
de toda a população, pelo serviço prestado à comunidade, durante 20 anos que esteve com o posto de
atendimento de correios em Salir.
O novo posto de atendimento com serviço CTT passou para a loja Apisalir, situada na Rua José Viegas
Gregório em frente ao Centro de Saúde.
Convém também fazer uma referência ao tema que
mais se continuará a falar até ao dia 6 de outubro, o
ato eleitoral para as Eleições Legislativas que permitem eleger 230 deputados para a Assembleia da
República, pelo que todos deverão exercer assim
um dos nossos mais
importantes deveres
cívicos.
Bom recomeço
Executivo da Junta de Freguesia
Deodato João
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O Cantinho do Dentista
Cheque-Dentista

N

o âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde
Oral do Ministério da Saúde, são entregues aos utentes cheques-dentistas para que estes
possam ser utilizados para tratamentos dentários curativos e/ou preventivos dependendo do programa a que
o utente pertence.
Os cheques-dentistas têm uma data de validade e 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.
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.
Crianças e jovens que frequentem o ensino público, estas
instituições farão a entrega, após emissão pelo centro de
saúde, e terminam, na sua maioria, no próximo dia
30/10/2019, e contemplam:
- Crianças nascidas no ano de 2011: 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 2008: 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 2005: 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.
Drª Verónica Rosa
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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:
24 de outubro - Pé de Coelho, Malhão, Sítio das Éguas,
Carvais de Cima, Sobreira Formosa, Alganduro;
25 de outubro - Freixo de Baixo, Monte Ritas, Freixo de Cima, Tameira, Montes Viegas / Montes Santiago, Barrosas;
28 de outubro – Monte Poço, Brazieira, Alcaria, Arneiro da
Rocha, Rocha da Pena;
29 de outubro - Pé da Serra, Taipa, Beirada, Casas, Pena
de Baixo e Vale do Álamo;
30 de outubro - Pena de Cima, Calçada da Pena, Cerro,
Almarjinho, Fonte Figueira, Funcheira, Portela da Nave, Nave
do Barão, Nave das Mealhas e Covões;
31 de outubro - Corte Neto, Alto Fica, Ponte de Salir, Fonte
de Ouro, Palmeiros, Besteiros, Arneiro, Coruja, Touriz, Casa
Branca e Quintã;
4 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;
5 de novembro – 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.

Declaração de existências de apiários tem
de ser feita até 30 de setembro de 2019

A

DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária
relembra que os apicultores devem proceder à Declaração Anual de Existências
de Apiários, de 1 a 30 de
setembro de 2019.
Os apicultores deverão
fornecer obrigatoriamente
as coordenadas geográficas aproximadas dos respetivos apiários.
Para mais informações contacte a Associação In Loco através do tlm: 969 987 158.
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Campanha de Vacinação Anti Rábica
e Identificação Eletrónica

S

abia que a vacinação antirrábica dos cães com
mais de três meses existentes em todo o território nacional é obrigatória? E que todos os cães nascidos após 1 de julho de 2008 terão que estar identificados eletronicamente (chip)?
A campanha de vacinação antirrábica e identificação
eletrónica 2019 vai decorrer nas freguesias do Concelho de Loulé entre os dias 16 de setembro e 11 de outubro.
O Médico Veterinário Dr. Paulo Alexandre Caetano Correia Pina e sua equipa de vacinação irá estar na freguesia de Salir nas seguintes datas:
30 de setembro - Nave do Barão (junto à estrada)
pelas 10h00;
02 de outubro - Pena (junto à escola), pelas 9h00;
02 de outubro - Salir (em frente à Junta de Freguesia), pelas 10h:00;
08 de outubro - Alcaria (junto ao café), pelas 10h00;
08 de outubro - Tameira (Junto ao café), pelas 10h30;
11 de outubro - Barranco do velho (junto à estrada),
pelas 10h30;
11 de outubro - Cortelha (Junto à estrada), pelas
10h00;
11 de outubro - Montes Novos (junto à estrada), pelas
11h30
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 terçasfeiras, entre as 10h00 e as 12h00, nas instalações do
Canil Municipal de Loulé.
Zele pela saúde dos seus animais,
não deixe de vacinar os seus cães!

MISSA NA ASSOCIAÇÃO “OS BARÕES”
Domingo, dia 3 de novembro, pelas 17 horas
EM MEMÓRIA DOS SÓCIOS
FALECIDOS
Cerimónia religiosa celebrada
pelo senhor
Padre Fernando Pedro
Entrada livre

Excursão a Sintra

N

os passados dias 31 de agosto e 1 de setembro, a
Junta de Freguesia de Salir promoveu mais uma excursão. O destino foi Sintra, Fátima e visita à Bacalhoa Budda
Edden.
Estas excursões visam dar a conhecer a beleza de muitos
locais com grande interesse turístico, que durante a sua vida
de trabalho estiveram privados de o fazer e proporcionar bons
momentos de convívio, com muitas anedotas do nosso amigo
André.
Foram 106 pessoas, em 2 autocarros, dos vários lugares da
freguesia.
À hora marcada, de manhã muito cedo, iniciámos a nossa
viagem com destino a Sintra, com uma pequena paragem
para tomar o pequeno-almoço, retomando seguidamente a
viagem em direção a Sintra.
Em Sintra, visitámos a Quinta da Regaleira, passeámos pelas
ruas de Sintra com almoço livre, e passeio em comboio turístico pela serra de Sintra.
Reagrupados, seguimos em direção a Fátima, depois de instalados e do jantar, muitos puderam dirigir-se ao santuário e
participar na procissão das velas.
No dia seguinte, com uma manhã espetacular, seguimos em
direção ao Bombarral para visitar o Bacalhôa Budda Eden.
Percorremos este jardim com cerca de 35 hectares em comboio turístico, contemplando ao longo do percurso as muitas
estátuas de terracota, pagodes e budas, onde terão sido usadas mais de 6 mil toneladas de mármore e granitos.
Aproximava-se a hora de almoço, seguimos para o restaurante, num amplo salão do Restaurante O Teimoso, servido vários pratos, com música, alegria e convívio.
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. Paulo 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.
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BIBLIOMÓVEL

T

em início no próximo dia 16 de setembro mais uma
temporada dos serviços do Bibliomóvel, com uma
nova viatura amiga do ambiente, que irá percorrer as zonas
rurais do interior do concelho de Loulé, levando à população
local alguns dos serviços disponíveis na Biblioteca Municipal
de Loulé.
Numa clara preocupação com as questões ambientais, esta
carrinha é amiga do ambiente, equipada com um sistema
solar fotovoltaico para produção e armazenamento de energia, a qual será utilizada para alimentar os equipamentos
que apoiam as atividades, realça nota do Município.
A carrinha irá prestar a partir de agora este serviço mais
funcional, dada a sua dimensão mais reduzida, o que permitirá chegar a mais localidades. Para além da Tôr, Vale Silves, Benfarras, Alfontes, Patã, Boliqueime, Cortelha, Ameixial, Querença, Barrosas, Almancil e Benafim, onde a população já tinha acesso a esta viatura, o Bibliomóvel irá percorrer
mais nove pontos do território concelhio: Monte Seco, Vale
Judeu, Nave do Barão, Esteval, Soalheira, Barreiras Brancas, Malhão, Azinhal e Alcaria.
O Bibliomóvel conta com um fundo de 1 500 documentos,
entre livros e audiovisuais (cds e dvds), onde a população
poderá fazer consultas ao material disponível assim como
requisitá-lo.
Nesta “biblioteca móvel” é possível também a leitura de periódicos. O acesso às novas tecnologias é outra das componentes do Bibliomóvel que integra dois postos de Internet e
acesso sem fios para os utentes que pretendam usar os
próprios computadores portáteis no local.
In https://algarveprimeiro.com

Yoga promovido pela
Associação Cultural de Salir

A

Associação
Cultural de Salir
informa que a atividade
de Yoga recomeçou,
dia 13 de setembro
2019, pelas 20h, no
Ginásio da Junta de
Freguesia de Salir.
Sejam muito bem vindos

A

Câmara Municipal de Loulé informa que a Bibliomóvel se deslocará à freguesia de Salir nos seguintes
dias e horários:
Nave do Barão - 19 de setembro, das 14h00 – 16h30
Montes Novos – 24 de setembro, das 14h30 – 15h00
Barranco do Velho – 24 de setembro, das 15h30 – 16h30
Escola da Cortelha e Cortelha - 25 de setembro, das
10h15 – 12h30
Malhão - 26 de setembro, das 10h00 – 12h00
Barrosas - 26 de setembro, das 14h00 – 15h15
Alcaria - 27 de setembro, das 15h30 – 16h30
Nave do Barão - 3 de outubro, das 14h00 – 16h30
Montes Novos – 8 de outubro, das 14h30 – 15h00
Barranco do Velho – 8 de outubro, das 15h30 – 16h30
Malhão - 10 de outubro, das 10h00 – 12h00
Barrosas - 10 de outubro, das 14h00 – 15h15
Alcaria - 11 de outubro, das 15h30 – 16h30

Boas Leituras

Lisete Martins

A

nossa dedicada e gentil gerente dos correios,
Lisete, reformou-se após 20 anos de atendimento de serviço público em em que SEGUROU este Posto CTT em Salir.
Numa
expressão de
gratidão,
juntaram-se
alguns
amigos e amigas, muitos de origem estrangeira num
lanche convívio que muito sensibilizaram Lisete Martins.
Presidente da Junta de Freguesia entregou uma pequena lembrança à D. Lisete, como reconhecimento
pelo serviço público e sua dedicação em prol da comunidade.
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Associação In Loco
abre concursos de apoio a agricultores
e outras tipologias de promotores

A

poios inserem-se no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento Local para o Interior do Algarve Central

A

Associação IN LOCO, na qualidade de entidade
gestora do Grupo de Ação Local para o Interior do
Algarve Central, informa que vão abrir concursos para
apresentação de candidaturas no âmbito da medida 10
“LEADER”, do PDR2020, aos seguintes anúncios:
- 10.2.1.1 - PEQUENOS INVESTIMENTOS NA
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA (de 26 de agosto a 25
de outubro 2019)

10.2.1.2 - PEQUENOS INVESTIMENTOS NA
TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS (de 19 de setembro a 15
de novembro de 2019)

10.2.1.3 – DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES NA
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA (de 26 de setembro a 29
de novembro de 2019)
Os apoios previstos variam entre 35% a 50% do investimento
elegível, sob a forma de subvenção não reembolsável.
Esclarecimentos junto do Contact Center do PDR2020, a
contactar através do n.º 800 500 064, ou na Associação
IN LOCO através do telefone 289 840 860 ou correio eletrónico dlbc@in-loco.pt
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Associação "Os Barões"
À Descoberta da Costa Vicentina

A

Associação Os
Barões vai organizar
no dia 21 de setembro o
seu passeio anual, desta
vez pela Costa Vicentina.
Partindo da Nave do Barão
às 8h00.
Iremos visitar Lagos, Sagres, Cabo de São Vicente, Carrapateira, Odeceixe,
Brejão, Zambujeira do
Mar, Almograve, Vila Nova
de Mil Fontes e Porto Covo, com regresso previsto
pelas 22h00. Em autocarro
de 50 lugares, cedido pela
Lagos
Câmara Municipal de
Loulé.
A viagem é gratuita e o
almoço livre ou em restaurante a reservar.
As inscrições são limitadas à lotação do autocarro, com prioridade para os sócios e familiares.
Reservas através do telemóvel 962638117 .
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