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Ação de Sensibilização - Covid 19
Após a declaração de Pandemia Mundial, causada pelo Novo Corona
Vírus, pela Organização Mundial de Saúde a 13 de março de 2020, o

Editorial:
Caro Leitor,

Projeto Lado a Lado - Dispositivo Móvel de Animação Rural que visa a

É com muito gosto que o

promoção da qualidade de vida da população, através do convívio, do

Projeto Lado a Lado — Dis-

contato social e da quebra de algumas barreiras do isolamento e solidão

positivo Móvel de Animação

da população mais isolada, viu a sua intervenção suspensa como forma

Sociocultural Rural faz che-

de mitigação do vírus. Neste sentido, foi necessário proceder a uma re-

gar até si mais uma edição

formulação e adaptação do plano de atividades previsto para este ano.
Nos últimos meses e desde que o uso de máscaras foi recomendado

do Boletim Informativo.

como medida de proteção individual a equipa do Projeto Lado a Lado

Nesta edição queremos dar-

em colaboração com um grupo de voluntárias costuraram máscaras so-

lhe a conhecer os apoios e

ciais e prepararam “kits de proteção covid—19” para levar a cabo uma

o trabalho realizado pela

ação de sensibilização que permitiu esclarecer a população mais isolada

equipa nos últimos meses e

sobre a infeção por Covid 19, ao mesmo tempo que reforçou as medi-

dizer-lhe que estamos aqui

das de proteção individual, através da distribuição gratuita de kits com-

para ajudar a melhorar a

posto por uma máscara social, duas máscaras cirúrgicas com informação de utilização, um frasco de álcool gel e o boletim informativo também ele com informação de interesse à população.
A ação de sensibilização decorreu entre os meses de junho e novembro
sendo abrangidas cerca de 300 pessoas e mais de 40 localidades isoladas na Freguesia de Tavira.

qualidade de vida daqueles
que vivem mais isolados,
neste sentido contamos com
a vossa colaboração

para

enriquecer este Projeto.
Desde já e porque nos encontramos na quadra natalí-

cia

queremos

desejar-lhe

um Feliz Natal com saúde
amor e paz e um Próspero
Ano Novo.

As nossas atividades...
Apoio Social à População mais isolada em tempos de confinamento
Durante o período de confinamento a equipa do Projeto Lado a Lado – Dispositivo Móvel de Animação Rural, em colaboração com os investidores Sociais, União das Freguesias de Tavira e Município de Tavira integrou a Campanha Tavira Solidária – Covid 19, que visou prestar apoio à população idosa do concelho na aquisição de bens essenciais como medicamentos, compras de supermercado,

pagamentos, entre outros serviços, para que se evitasse que as pessoas saíssem de suas casas, prevenindo comportamentos de risco e exposição ao vírus. No
âmbito deste apoio um motorista da União das Freguesias de Tavira, percorreu durante os meses de
março a junho as várias localidades isoladas da freguesia e realizou o levantamento das necessidades da
população e a equipa do Projeto colaborou na realização das compras, pagamentos, levantamento de medicação entre outas necessidades.

Oficinas Comunitárias
Uma das atividades do Projeto é a realização de Oficinas Comunitárias que têm como objetivo envolver os beneficiários na demonstração e confeção de materiais com base nos conhecimentos e
tradições culturais locais, na impossibilidade de realizar estas atividades presencialmente estes ensinamentos estão a ser registados
em vídeo e divulgados na Página de Facebook do Projeto.
Em setembro a equipa convidou a beneficiária Alda Pereira que
partilhou os seus conhecimentos sobre o Doce de Abóbora Gila e
em outubro a voluntária Maria do Rosário Pereira que se disponibilizou para nos ensinar a fazer a tradicional marmelada. Uma vez
por mês tencionaremos realizar estas oficinas e valorizar as pessoas, os seus conhecimentos e as tradições culturais da terra.

Cabeleireira Social
Cabeleireira social é mais uma atividade de voluntariado do Projeto Lado a Lado — DMAR , onde a
cabeleireira Lucrécia Silva, deu vida a este serviço acompanhando a equipa do projeto nas deslocações junto da população mais isolada, para prestar não só cuidados de imagem que visam melhorar a autoestima dos beneficiários, como promover o contato social e pequenos momentos de convívio. No total já foram apoiadas cerca de 18 beneficiários por esta atividade, se necessitar deste
apoio não hesite em contactarmos, teremos todo o gosto em ir até si.

Visitas domiciliárias para ajudar a combater a solidão e o isolamento
Numa altura em que a solidão e o isolamento estão ainda mais patentes na nossa sociedade, a
equipa do Projeto Lado a Lado - DMAR tem percorrido várias localidades do interior da Freguesia
de Tavira, afim de prestar apoio emocional , afetivo e social à população mais isolada. Estas visitas iniciaram em setembro e em poucos meses já visitámos mais de 60 pessoas sendo estes momentos bastante apreciados pela equipa e pelos beneficiários que agradecem a nossa companhia.

Mais Saúde & Bem Estar

Memórias & Outras Histórias...
Uma nora muito conhecida, outrora muito visitada, onde é?

Expressões Populares:
“Qualquer dia vou para o hotel das Malvas”
Significado: Qualquer dia vou para o Cemitério.
“Má rai ta ti partisse, má quem te fez a cabeça vê lá”.
Significado: Quando alguém está zangado
com alguma coisa ou pessoa.

Mezinha para a Gripe:
Meia cerveja pequena uma colher de água mel
(preferencial) ou mel, leva-se ao lume a levantar
fervura e bebe-se ainda
Adivinhas:

quente ao deitar.

A) O que é que é que cai em pé e corre deitado?

Autor: Sr. José João
Sousa e D. Alzira Soalheira de Vale de
Murta

B) O que é que é quanto maior menos se vê?
C) O que é que mal entra em casa, põe-se logo à
janela.

A) Chuva ; B) Escuro; C) Botão

Mais Saúde & Bem Estar
Filhós de Canudo

O Poejo
Muito comum nas ribeiras , esta planta, com propriedades anti-helmínticas, também previne e alivia problemas digestivos.
Principais indicações:

- Falta de apetite
- Digestões lentas e difíceis

- Discinesia biliar
•

Ingredientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g farinha de trigo com fermento
100 g manteiga à temperatura ambiente
1 ovo
1 laranja sumo
1/2 colher de chá erva-doce em pó
sal q.b.
água morna q.b.
óleo vegetal para fritar
mel

- Gripes, constipações, resfriados
- Dor de cabeça e tosse
Administração: Em chá, uma colher (de sopa)

para duas chávenas, cinco a dez minutos em infusão.

Remédios caseiros:

Modo de Preparação:

- Chá para a gripe

Faça uma cova na farinha e coloque a manteiga,

Faça uma tisana com uma colher (de sopa) de

sumo, sal, erva doce e o ovo no centro. Adicione

poejo fresco, juntando a mesma quantidade de

água morna aos poucos até a farinha estar toda in-

tomilho, alecrim, tília e flores de sabugueiro. Dei-

corporada até ficar uma massa homogénea. Deixe

xe dez minutos em infusão, adicione uma colher

a massa repousar, tapada com um pano de cozinha

de mel e sumo de um limão. Beba antes de dei-

por 30 minutos. Numa superfície lisa e enfarinhada
estenda a massa até ficar bem fina. Deixe repousar
outros 10 minutos antes de cortar ás tiras com uma
cartilha. Frite em óleo aquecido a 180°C.Com a ajuda de um garfo, quando se fritam as filhós enrolamse no garfo para ficarem com o feitio arredondado.

tar e mais três vezes, durante o dia.
- Chá para abrir o apetite
Prepare uma tisana com meia colher (de sopa)
de poejo, sementes de funcho e folhas de alca-

Estas deliciosas Filhós de canudo do Algarve, devem ser

chofra. Deixe dez minutos em infusão e beba 20

servidas com mel puro por cima . Se preferir poderá diluir

minutos antes de cada refeição.

um pouco o mel em água e levar a levantar fervura, fazendo uma calda.

Texto adaptado de um artigo de João Beles (naturopata e
professor no Instituto de Medicina Tradicional de Lisboa).

