
   

 União das Freguesias de Tornada e Salir do Porto 

 Junta de Freguesia 
 ____________________________________________________________________________________________ 

Largo do Rossio, nº7-A - Tornada - 2500-315 Caldas da Rainha -  Telefone e Fax: 262 881430 - 262 980146  
  e-mail: junta@tornadaesalirdoporto.pt 
            Contribuinte nº 510 840 523  
            

 

 

ACTA Nº 3/2017 - 2021 
 

Aos dez dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezassete, no edifício da 

Junta da União das Freguesias de Tornada e Salir do Porto, concelho das Caldas da 

Rainha, reuniu ordinariamente o Executivo, com a presença do Presidente Arnaldo 

Manuel Ferreira Custódio, Susana Cristina dos Santos Lindinho Azevedo e Joaquim 

Contente Fragata, Tesoureiro, secretária e Tesoureiro, respectivamente. 

A reunião foi secretariada por Susana Lindinho, verificada a existência de quórum, o 

Presidente declarou aberta a reunião, quando eram pelas dezasseis horas e vinte 

minutos, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Atendimento ao público 
2. Informação do Presidente da Junta 
3. Informação do Vogal com os pelouros de obras e equipamentos, conservação 

e limpeza e aprovisionamento. 
4. Informação da Vogal com os pelouros da educação, saúde, acção social, 

cultura e tempos livres; 
5. Outros assuntos. 

 
Atendimento público 

O senhor José Manuel Félix veio solicitar a intervenção do executivo num assunto 

que contínua sem solução, apesar da deslocação ao local de técnicos da Câmara 

Municipal e do anterior Presidente da Junta e inclusivamente foi apresentado numa 

Assembleia de Freguesia do anterior mandato. 

A questão resulta, na perspectiva do reclamante, da eliminação de uma linha de água 

ou de agueiro público existente na Travessa da Padaria, em Chão da Parada, entre 

as propriedades de Rosa Joaquina Marques e de Alice Vitória Sebastião e que esta 

situação lhe causa prejuízos na sua habitação, que ainda segundo o reclamante, uma 

vez que o escoamento das águas não se faz naturalmente, infiltrando-se por debaixo 

da sua habitação e lhe tem provocado fissuras na estrutura. 

O Reclamante junta cartas trocadas com a Executivo anterior e plantas do local entre 

outros documentos. 

Apreciada a situação e porque a mesma já era do conhecimento do Presidente e da 

não evidência da reclamação apresentada, mas tal não invalidade que não assista 

razão ao reclamante, pelo que, o Presidente ficou de procurar informar-se sobre a 
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titularidade do prédio por onde passa o agueiro e depois procurar uma solução 

consensual entre todos os intervenientes, com deslocação ao local. 

O senhor Vergílio que veio apresentar reclamação sobre o mesmo local, solicitando a 

intervenção da Junta para ordenar a um particular que está a ocupar espaço público, 

que lhe dificulta o estacionamento e a entrada do seu veículo na garagem. 

O senhor Presidente remeteu para a deslocação ao local a tentativa de resolução 

desta reclamação. 

Por não haver mais intervenções do público, entrou-se de imediato no segundo ponto 

da ordem de trabalhos. 

 
Intervenção do Presidente da Junta 

O Presidente começou por informar da realização de reuniões realizadas com os 

prestadores de serviços, no dia 25/10, às 15 horas com o senhor Cláudio Porfírio da 

Fresoft, empresa que criou o site e que dá apoio aos programas informáticos, tendo 

sido escalpelizados os diversos assuntos, em particular a concepção do site e a 

possibilidade de reestruturação, dado que por decisão deste executivo se encontra 

fora de serviço. 

Também foi apresentado os e-mail, no domínio “tornadaesalirdoporto.pt”, ficou o 

senhor Cláudio Porfírio de criar os novos e-mails. 

Também se realizou uma reunião com o Dr. Nuno Rocha, sobre a contabilidade, que 

nos deu, ainda, que muito resumida, de algumas noções importantes para a nossa 

gestão da autarquia. 

 
O Presidente deu ainda conhecimento que no passado dia 27 de Outubro procedeu a 

atendimento público, estiveram presentes a senhora D. Maria Antónia Francisco e a 

D. Maria da Conceição Brancano, a primeira veio questionar a junta sobre a razão de 

não ter alcatroado a frente da sua residência até à Estrada Nacional e outras 

anomalias, que o seu entender deviam ser resolvidas pela autarquia. 

Sobre o alcatroamento foi explicado que não estava previsto alcatroar aquela zona, 

nem podia ser, pois trata de zona adjacente à estrada nacional 8, cuja jurisdição é 

das Infra-estruturas de Portugal (aliás a senhora trazia cartas que escreveu e a 

resposta) ficamos de nos deslocar ao local para ver o que se podia fazer para dar 

satisfação à senhora.  
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A D. Maria da Conceição queixou-se do barulho dos camiões ao passarem na EN 8, 

junto da sua casa e queixou-se que quando chove há um problema na valeta junto à 

sua casa (que fica da Rua do Paul junto à Igreja), ficou de nos deslocarmos ao local e 

melhor enquadrar a reclamação e a solução a dar ao caso. 

O senhor António da Silva Marques, que reside junto ao Restaurante Paraíso, 

queixou-se que quando chove a água entra para sua casa, referiu que já é um 

problema antigo e que nunca foi resolvido. Foi-lhe referido que o problema tem de ser 

resolvido, mas que não será fácil porque a estrada está a um nível superior à sua 

casa, mas em conjunto com os técnicos iremos dar resposta, mas numa futura 

intervenção naquela zona. 

Esteve ainda presente o senhor Marco Brás, que veio solicitar ajuda relativamente a 

um licenciamento de um pavilhão industrial com informação camarária de recusa do 

licenciamento. 

Após apreciação dos documentos, foi o senhor informado que a Junta nada poderia 

fazer contra os pareceres negativos apresentados; no entanto, aconselhamos que 

deveria recorrer aos serviços de técnico qualificado nesta matéria, pese embora o 

manifesto interesse do projecto para a nossa União de Freguesias. 

 
Pelo Presidente foi manifestada a sua preocupação com as deficientes, para não 

dizer inexistentes comunicações informáticas, uma vez que ainda não entendeu o 

motivo, pelo qual não há ligação entre a sede e a delegação, inviabilizando a 

utilização de todos os recursos e serviços prestados na sede, em Tornada. 

 Para melhor compreensão desta situação vai marcar reunião com o nosso 

informático para se aconselhar com vista à resolução deste problema, que causa 

graves problemas ao funcionamento dos nossos serviços. 

 

Por últimos deu nota dos assuntos tratados nas várias reuniões com o senhor 

Presidente da Câmara, Vereadores e Técnicos Superiores da Câmara Municipal.  

Assim, na reunião de 31/10 com o senhor Presidente com todos os Presidentes de 

Junta, na qual foi informado que está em fase muito adiantada a preparação para o 

concurso da Rotunda dos Queridos, inclusivamente as negociações com dos vários 

moradores cedentes. 



   

 União das Freguesias de Tornada e Salir do Porto 

 Junta de Freguesia 
 ____________________________________________________________________________________________ 

Largo do Rossio, nº7-A - Tornada - 2500-315 Caldas da Rainha -  Telefone e Fax: 262 881430 - 262 980146  
  e-mail: junta@tornadaesalirdoporto.pt 
            Contribuinte nº 510 840 523  
            

Que a primeira reunião mensal é com todos os Presidentes de Juntas, sendo as 

restantes reuniões individuais, com marcação.  

As delegações de competências serão idênticas às do mandato anterior, com reforço 

de 5% de verbas, com excepção da sinalética que terá um reforço de 1.000 €. 

Foi apresentada a necessidade de nova instalação eléctrica na Escola básica e 

Jardim de Infância de Salir do Porto, que em principio, irá ser substituída pela 

Câmara, conforme informação do senhor Presidente da Câmara. 

A Câmara vai melhorar o parque de máquinas, o que vai permitir maior 

disponibilidade para as freguesias. 

Estão ainda em curso parte dos alcatroamentos do concurso de 2016/17 e só haverá 

novo concurso após a conclusão destes, o que deverá ocorrer no segundo sementre 

de 2018. Sendo este concurso com cerca de 2/3 do valor do anterior. 

Foi estabelecido por consenso que o jantar dos autarcas será a 7 de Dezembro, às 

20 horas, no Cortiço e o preço 10 €. 

Na reunião de 6 de Novembro, com o senhor Presidente da Câmara apresentou-se a 

necessidade de um auxiliar de educação para a Escola Básica de Tornada, o assunto 

foi encaminhado para a senhora Vereadora da Educação e também para o 

Agrupamento Escolar. 

O Presidente manifestou disponibilidade para encontrar solução. 

Foi abordado a exploração da Piscina de Salir do Porto, a qual vai ser objecto de 

concurso juntamente com o Parque de Campismo da Foz do Arelho. Sendo difícil 

enquadrar a nossa intenção de a piscina poder vir a ter utilização 365 dias por ano. 

No entanto, o senhor Presidente manifestou receptividade há nossa pretensão.  

 
A Secretário Susana Azevedo, com os pelouros da educação, saúde e acção social, 

deu conta das diligências desenvolvidas, designadamente, a oferta de 5 € a cada 

alunos/utentes das escolas básicas e jardins-de-infância da União de Freguesias, tal 

como já acontecia nos anos anteriores. 

Que tem efectuado visitas às escolas e jardins-de-infância para entrega de material e 

recolha das necessidades para 2018 e as existências, para melhor racionalização dos 

recursos e meios. 
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Foi ainda apreciada a possibilidade de realização de eventos nas datas festivas, 

designadamente, dia mundial da criança, actividades de verão e festa de natal 

conjunta. 

Por sua vez, o tesoureiro Joaquim Fragata, responsável pelos pelouros das obras, 

conservação e limpeza de vias de circulação, relatou as actividades desenvolvidas, 

designadamente, de 22 outubro a 10 de novembro: 

Ruas e estradas de asfalto: limpeza de valetas em Salir do Porto, Chão da Parada e 

Reguengo da Parada. 

Estradas Brancas. em Salir do Porto: Travessa da Ponte, reposição de touvenan, 

abertura de caminho que liga a Rua da 1ª Circular e a Estrada das Poças, próximo do 

Bouro, alterada para estrada branca em touvenan. 

Reparação das estradas brancas do casal das marinhas e rua das poças no Bouro. 

Limpeza e preparação de espaço para estaleiro no Campo, na Rua do Altinho. 

Limpeza e corte de caniços em todos os lugares das freguesias num período de 7 

dias. 

Início da limpeza dos espaços verdes no Bairro Social. 

Limpeza de espaço verde e passeios, junto à estação do Ameal e R: do Ribeiro em 

Tornada. 

Limpeza de calçada na Estrada Principal no Chão da Parada. 

Limpeza de espaço junto do Cemitério da Roda. 

Cemitérios: Preservação/manutenção e limpeza dos 3 cemitérios das freguesias. 

Escolas: Pequenas reparações na escola/jardim do Reguengo, reparação dos 

baloiços na escola de Salir do Porto. 

Ação Social/Solidariedade: Cedência de transporte e motorista para levar bens às 

vítimas dos incêndios em Oleiros, angariados em Salir do Porto. 

 
Por não haver mais nada a tratar a reunião foi encerrada pelas 19 horas e 20 

minutos, da qual eu Susana Azevedo, que a secretariei e redigi a presente acta, a 

qual foi aprovada por unanimidade, sendo assinada pelos presentes. 

Arnaldo Manuel Ferreira Custódio, Presidente: 

Susana Cristina dos Santos Lindinho Azevedo, Secretária: 

Joaquim Contente Fragata, Tesoureiro: 

 


