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SESSÃO ORDINÁRIA 

 
ACTA Nº 6/2017 - 2021 

Aos cinco dias do mês de Dezembro do ano dois mil e dezoito no Largo do Rossio 

7 A em Tornada, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, hora a que a Mesa 

constatou a existência de quórum, reuniu a Assembleia de Freguesia convocada 

para as vinte e uma horas. 

 
VERIFICARAM-SE AS SEGUINTES PRESENÇAS: 
 
MEMBROS ELEITOS  
Maria Fernanda Nobre Rodrigues, Presidente da Messa da Assembleia; David 

Vicente da Silva, primeiro Secretário, João Filipe Pereira Lourenço, segundo 

Secretário, João Manuel Louro, Nuno Miguel dos Santos Mondim, António José dos 

Santos Morgado em substituição de Neusa Margarida Mateus Miraldo, Abílio 

Jacinto Luís, Henrique José Teresa e Lina Barros em substituição de Suzana 

Azevedo Lindinho. 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORNADA E SALIR 

DO PORTO  

Esteve presente Arnaldo Manuel Ferreira Custódio, Presidente, Maria João Crispim, 

Secretária e Joaquim Contente Fragata, Tesoureiro. 

 

Foi cumprido um minuto de silêncio em homenagem ao Dr. Luís Ribeiro. 
 

FALTAS JUSTIFICADAS 
 

 
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Foi lida a acta da reunião anterior pela Sra. Presidente da Mesa de Assembleia, 

que foi posta à aprovação e votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. 

 
 

INTERVENÇÕES DO PUBLICO 

Foram abertas inscrições para o público, tendo-se inscrito o Sr. Jorge Lindinho.  
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O Sr. Jorge questionou a Assembleia acerca da falta de limpeza da estrada da 
antiga ponte velha em Tornada, estando essa estrada tomada pela vegetação, e 
referiu ainda a falta de limpeza e de iluminação na rotunda que dá ligação da EN8 
à A8 também em Tornada, situação que tem contribuído para a ocorrência de 
alguns acidentes. 
O Sr. Presidente pediu a palavra para responder a estas questões, esclarecendo 
que o Executivo está atento à limpeza das ruas e caminhos, e que a estrada em 
questão havia sido limpa, tendo a vegetação crescido desde aí. Em relação à 
referida rotunda, a questão também já tinha sido colocada na Assembleia 
Municipal e a Estradas de Portugal foi contactada, tendo respondido não ter verbas 
para essas limpezas, sugerindo a celebração de um protocolo em que a Junta 
assegurasse a limpeza. No que toca à iluminação, após vários contactos e os 
recentes acidentes, foram arranjados alguns dos candeeiros da rotunda. 
O Sr. Joaquim Fragata pediu para intervir também, referindo-se à Estrada da 
Ponte Velha, que a limpeza foi em Abril e brevemente seria novamente limpa. 
 
 
 

ORDEM DO DIA 

1. Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta sobre a 
actividade e a situação financeira da União de Freguesias. 

2. Apreciação e votação do orçamento e das grandes opções do plano 
para o ano de 2019. 

3. Apreciação e votação do mapa de pessoal para o ano de 2019. 

4. Pronúncia sobre o aviso do Vice-Presidente da Câmara Municipal 
relativo à colocação de sinalização no Chão da Parada (Rua da 
Capela, Rua da Escola e Travessa da Padaria). 

 
 
 
 
Informação escrita do Presidente da Junta sobre a actividade e a situação 

financeira da União de Freguesias. 

O Sr. Presidente começou por anunciar que o projeto da obra do adro da igreja de 

Tornada está concluído e que se o concurso público decorrer como previsto, a obra 

poderá ser iniciada em Junho do corrente ano. Foi também anunciado que o 

evento Caldas Anima Praias será alargado às freguesias sem praia; Ocorreu um 
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concerto de Jazz no Bar das Piscinas em Salir do Porto inserido no programa 

Caldas Nice Jazz. 

A Junta de Freguesia vai promover dois concertos de Natal, o primeiro será 

realizado  

 na igreja de Salir do Porto no dia 14 de dezembro às 21 horas e o segundo será 

no dia 15 de Dezembro nas instalações do Grupo Desportivo e Recreativo de 

Tornada; o Rancho Folclórico do Reguengo da Parada irá cantar as Janeiras nas 

missas de Tornada e de Salir nos dias 26 e 27 de Janeiro respectivamente, assim 

como na Câmara Municipal no dia 7 de Janeiro. 

Foi dado conta da fraca adesão às sessões acerca de compostagem, de tal forma 

que a sessão prevista para Salir do Porto não se realizou.  

O Caldas Ultra Trail de 2019 terá início em Salir do Porto, e alternará com o 

Nadadouro de dois em dois anos. 

O Sr. Presidente continuou as informações acerca dos trabalhos desenvolvidos 

pela Junta no que respeita a estradas, valetas e calçadas. No âmbito do programa 

OESTE CIM, a metade da iluminação pública está a ser substituída por lâmpadas 

LED, sendo que essa substituição é feita à medida que as lâmpadas antigas vão 

deixando de funcionar. A obra da rotunda junto ao restaurante “Os Queridos” 

também está prestes a começar estando concluídas todas as diligências 

necessárias.  

Foi ainda comunicada a situação do protocolo com os CTT, e da grande satisfação 

manifestada pela empresa com os resultados obtidos, mas a actual direcção dos 

CTT não mostra intenção de negociar o valor de oitenta euros, que 

manifestamente não compensa a Junta pelo trabalho extra.  

O Sr. Presidente referiu ainda que está em cogitação um espaço da plataforma Dar 

e Receber em Caldas da Rainha. 

A Sra. Presidente da Mesa interveio para questionar da possibilidade de alterar a 

localização dos ecopontos junto ao Café Central no Campo, mas a Mesa e o 

Executivo não encontraram uma localização mais adequada na zona em questão. 
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Apreciação e votação do orçamento e das grandes opções do plano para o 
ano de 2019. 
O Sr. Presidente fez uma breve introdução ao orçamento e apresentou o mesmo, 

salientando que este orçamento faz parte de um plano de 4 anos. O Sr. Joaquim 

Fragata acrescentou que se orçamentou a verba destinada aos abrigos de 

passageiros para o ano de 2019, no entanto será pouco provável vir a receber, 

pois a parceria feita com a Girodmédias Portugal, sociedade Unipessoal, lda prevê 

a instalação dos abrigos.  

Posto à votação, o orçamento foi aprovado por unanimidade.  

Apreciação e votação do mapa de pessoal para o ano de 2019. 
O mapa de pessoal para 2019 foi posto à votação e aprovado por unanimidade. 

Pronúncia sobre o aviso do Vice-Presidente da Câmara Municipal relativo 
à colocação de sinalização no Chão da Parada (Rua da Capela, Rua da 
Escola e Travessa da Padaria). 
O ponto foi apresentado pelo Sr. Joaquim Fragata. A Mesa pronunciou-se pelo 

acrescento de um sinal vertical de indicação de trânsito exclusivo a moradores, na 

Travessa da Padaria, junto ao sinal número 5 (ver documento anexo). Posta à 

votação, a proposta foi aprovada com 8 votos a favor e a abstenção do Sr. 

Henrique Teresa. 

 

Período depois da ordem do dia.  

Terminada a ordem de trabalhos, pediu a palavra o Sr. João Louro para 

manifestar a intenção de abdicar do valor devido pelas presenças nas reuniões 

de Assembleia em favor da aquisição de tinta destinada aos fontanários da 

freguesia. A Sra. Lina Barros manifestou a mesma intenção e sugeriu a 

limitação do estacionamento junto ao Centro Recreativo de Salir do Porto, 

permitindo o mesmo apenas num dos lados da rua para facilitar o trânsito. 

Esta sugestão foi apoiada pelo Sr. Abílio Luís e pelo Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente pediu novamente a palavra para apresentar o projecto do 

Adro da Igreja de Tornada e para referir a possibilidade de alterar os limites 

actuais das ARUs simples.  
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

A Assembleia de Freguesia deliberou aprovar a presente acta em minuta, nos 

termos do disposto no nº 3 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro. 

 

HORA DE ENCERRAMENTO 

Eram vinte e quatro horas e quinze minutos quando pela Presidente da Assembleia 

de Freguesia foi declarada encerrada a reunião da qual se lavrou a presente acta 

que vai ser assinada pela Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia de 

Freguesia. 

 

A Presidente da Mesa da Assembleia 

 

 

Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia 

 

 

Segundo Secretário da Mesa da Assembleia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


