
   

 União das Freguesias de Tornada e Salir do Porto  
 

Assembleia 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  
            

17 

SESSÃO ORDINÁRIA 

 
ACTA Nº 4/2017 - 2021 

Aos oito dias do mês de Junho do ano dois mil e dezoito no Largo do Rossio 7 A em 

Tornada, pelas vinte e uma horas e quinze minutos, hora a que a Mesa constatou a 

existência de quórum, reuniu a Assembleia de Freguesia convocada para as vinte 

horas e trinta minutos. 

 
VERIFICARAM-SE AS SEGUINTES PRESENÇAS: 
 
MEMBROS ELEITOS  

Maria Fernanda Nobre Rodrigues, Presidente da Messa da Assembleia, Maria João 

Crispim Rebelo Guinote, primeira Secretária, João Filipe Pereira Lourenço, segundo 

Secretário, David Vicente da Silva, João Manuel Louro, Nuno Miguel dos Santos 

Mondim, Luzia Gonçalves da Costa em substituição de Henrique José Teresa, 

António José dos Santos Morgado em Substituição de Neusa Margarida Mateus 

Miraldo e Abílio Jacinto Luís. 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORNADA E SALIR 

DO PORTO  

Esteve presente Arnaldo Manuel Ferreira Custódio, Presidente, Susana Cristina 

Azevedo Lindinho, secretária e Joaquim Contente Fragata, Tesoureiro. 

 

FALTAS JUSTIFICADAS 
 
 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Foi lida a acta da reunião anterior pela primeira Secretária da Assembleia, a qual foi 

colocou á votação, tendo sido aprovada com sete votos a favor e não tendo 

participado na votação a Luzia Gonçalves da Costa e António José dos Santos 

Morgado, ambos em substituição e pelo facto de terem estado ausentes na última 

reunião.  
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INTERVENÇÕES DO PUBLICO 

Foram abertas inscrições para o público e não houve por parte do público presente 
qualquer inscrição. 
 

ORDEM DO DIA 

1. Informação escrita do Presidente da Junta sobre a actividade e a 
situação financeira da União das Freguesias. 

2. Eleição do Vogal da Junta. 

3. Autorizar a celebração de protocolos de delegação de competências 
entre a Junta e a Câmara Municipal. 

4. Regulamento de atribuição de subsídios às IPSS e Colectividades. 

5. Festival de Verão em Salir do Porto 

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

financeira da União das Freguesias. 

Presente o relatório das actividades e acções desenvolvidas pela Junta no 2º 

Trimestre e informação da situação financeira, documentos que aqui se dão por 

integralmente reproduzidos e como fazendo parte integrante desta acta e se 

arquivam. 

 
 
Eleição do Vogal da Junta 

O Sr. Presidente da Junta, na posse da palavra, informou que recebeu por parte da 

vogal do executivo Susana Lindinho Azevedo um pedido de suspensão do seu 

mandato pelo período de 12 meses, na sequência da sua gravidez de risco e 

subsequente período de maternidade, pelo que se encontra impossibilitada de 

exercer o cargo para que foi eleita. Propondo assim, para a substituição da vogal a 

Dr.ª Maria João Crispim Rebelo Guinote. 

A Sr.ª Presidente da Mesa da Assembleia colocou à votação a proposta da 

substituição da Vogal Susana Lindinho Azevedo a exercer a função de secretária do 

executivo pela Dr.ª Maria João Crispim Rebelo Guinote. 

A Proposta foi aprovada por unanimidade. 
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No seguimento da presente eleição torna-se necessário eleger de novo o 1º 

secretário para a Mesa da Assembleia, pois este lugar ficou deserto na sequência da 

eleição da Dra. Maria João Crispim Rebelo Guinote para vogal do Executivo. 

A decisão tomada por todos os membros da Assembleia de Freguesia, foi a 

substituição provisória da 1ª secretária da mesa pela Susana Lindinho Azevedo.   

 
Autorizar a celebração de protocolos de delegação de competências e acordos 

de execução entre a Junta e a Câmara Municipal. 

Foi dada a Palavra ao Sr. Presidente da Junta, que informou que os protocolos de 

delegação de competências e os acordos de Execução entre a união das Freguesias 

e a Camara Municipal são elaborados no âmbito da entrada em vigor da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, e fixa as competências das Câmaras Municipais que se consideram 

delegadas nas Juntas de Freguesia, através da denominada delegação legal. 

Documentos que foram previamente distribuídos a todos os membros da assembleia, 

e que se referem às reparações que foram efectuadas na Escola Básica e Jardim de 

Infância de Salir do Porto. Um primeiro protocolo no valor de 5.501,79€ (cinco mil, 

quinhentos e um euros setenta e nove cêntimos) referente às instalações eléctricas e 

o segundo protocolo no valor de 1851,03€, (mil oitocentos e cinquenta e um euros e 

três cêntimos), pois na sequência da primeira intervenção verificou-se a necessidade 

de mais trabalhos para maior segurança. 

No uso da competência que é conferida à Assembleia de Freguesa pelo artigo 9º 

alínea g) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro foram colocados á 

apreciação e consideração dos presentes, pela Senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia, ambos os contratos de delegação de competências, os quais foram 

aprovados por unanimidade. 

 

Regulamento de Atribuição de Subsídios às IPSS e Colectividades 

Na posse da palavra o Sr. Presidente apresentou de forma minorada o regulamento 

dizendo que este prevê que quem vai receber o apoio, saiba quanto, não é um 

regulamento quantitativo mas sim qualitativo, no entanto e como não houve 
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oportunidade de discussão do presente regulamento, propõe que este ponto seja 

transferido para a próxima Assembleia de Freguesia para que o documento seja 

sujeito a apreciação e análise mais ponderada e até vislumbra a possibilidade de 

agendar uma reunião conjunta com as colectividades para a sua discussão e 

sugestões. 

Aprovada por unanimidade por todos os presentes, a transferência do ponto 4 para a 

próxima Assembleia de Freguesia. 

 

Festival de Verão em Salir do Porto  

O Sr. Presidente informou que este festival de verão não se trata do Festival Caldas 

Summer Session, esse foi transferido para a Foz do Arelho. Este Festival é inserido 

nos festivais de verão da região, ainda não tem nome, e os espectáculos vão ser 

realizados entre Junho e Agosto, as datas foram estudadas para que os eventos não 

se sobreponham a outros no concelho. 

Este festival tem a conivência e comparticipação por parte da Camara Municipal e a 

organização em conjunto com o Centro da Juventude e versa por espectáculos de 

diferentes tipos. 

Dia 28 de Junho de 2018,o espectáculo realiza-se no Largo da Praça com fados 

Entrelinhas; 

Dia 07 de Julho de 2018, o espectáculo realiza-se no espaço do bar das piscinas, se 

obtivermos a concordância dos proprietários/exploradores do espaço com a família 

Russo, haverá ainda a presença de uma banda itinerante e realizar-se-á também 

neste dia o futebol de praia. 

Dia 14 de Julho de 2018,o espectáculo realiza-se no largo do mini mercado com a 

Falo Farra, 

Dia 10 de Agosto de 2018,o espectáculo realiza-se no Largo da Praça com Jazz 

Intimista; 

Dia 11 de Agosto de 2018,o o encerramento do festival realizar-se-á no parque de 

estacionamento da praia com os Lucky Duckyies; 

Intervieram os seguintes membros da Assembleia: 
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João Louro, manifestando o seu agrado com este festival em detrimento do Caldas 

Summer Session, pois no seu entender este tipo de espectáculos insere-se mais no 

contexto dos residentes e dos turistas que passam férias em Salir do Porto. 

António Morgado, deixou o alerta para as condições climatéricas, principalmente para 

o do dia 11 de Agosto, devido às brisas marítimas. 

Susana Lindinho, quero felicitar o executivo por esta iniciativa, e pela capacidade de 

negociar e promover em tão curto espaço de tempo, esta proposta de festival. 

 A nossa União de Freguesias não podia ficar á parte das festividades de Verão, e 

aproveitando toda a beleza de Salir do Porto, este cartaz apresenta-se como uma 

alternativa para as famílias das nossas terras e para os turistas que nos visitam.  

Ainda que os resultados do impacto deste festival possa não ser muito grande este 

ano, o meu apelo é que seja este o primeiro de muitos outros festivais e que o 

executivo continue a ter a capacidade de criar alternativas que nos coloquem no 

mapa das festividades de Verão, mas que respeitem as nossas populações, em prol 

do equilíbrio da qualidade de vida em sintonia com a  projecção de turismo 

sustentável.  

O Sr. Presidente finalizou, dizendo que inicialmente, quando o executivo planeou este 

festival não seria tão grandioso, e era mais agregador das localidades, no entanto o 

Sr. Presidente da Camara foi da opinião que um festival do género e no período de 

verão era mais consensual a sua realização junto da praia e que teria de ter, 

principalmente um espectáculo “cabeça de cartaz”. Informa ainda, que tem em mente 

realizar um espectáculo nos “Peais” no Reguengo, retractando se possível as 

vivências passadas naquele local, bem como outros nas diferentes localidades, 

nestes 7 meses, o executivo já deu provas que não privilegia só algumas localidades, 

temos a capacidade de propor junto da camara objectivos para beneficiar toda a 

população. 

 

Período depois da ordem do dia.  

Não se tendo inscrito nenhum dos membros presentes, a Senhora Presidente da 

mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta, o qual esclareceu que as instalações 

das piscinas de Salir do Porto vão ser Exploradas até ao dia 31 de Outro de 2018 
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pela Orbitur, e que por sua vez o bar das piscinas vai ser sub concessionado a um 

casal de São Martinho; relativamente às obras de ampliação e requalificação da 

escola de Tornada, está convicto que as obras da escola estarão concluídas a tempo 

de lá se iniciar o próximo ano lectivo. No campo das obras/actividades a realizar no 

próximo trimestre, e dado que vamos atravessar o período de férias o que faz 

abrandar a execução das mesmas, vai-se dar inicio á preparação, pelo pessoal dos 

quadros da Junta, de um talhão e respectivo lancil e passeios no cemitério da Roda. 

Informo ainda que concretizamos a venda em hasta pública do veículo ligeiro de 

mercadorias marca Mazda, e que foi finalizado o contrato com a Vodafone para as 

comunicações. Vai realizar-se no dia 23 de Junho o passeio convívio Sénior da União 

das Freguesias, para o qual estão convidados todos os membros desta Assembleia 

de Freguesia, o evento incidirá em duas vertentes, a histórica e a lúdica. 

Descrevendo o roteiro, a primeira paragem será em Porto de Mós, com um intervalo 

de quarenta e cinco minutos, viajamos em seguida até à cidade de Tomar visitando aí 

alguns monumentos históricos e carismáticos ao longo de duas horas. Retomamos 

viagem, por volta do meio-dia e trinta, seguindo para Tancos com almoço no 

restaurante Almourol, após o repasto a tarde será animada com a banda Fénix e com 

jogos tradicionais e antes do regresso será ainda servido um lanche, regresso este 

com partida às dezanove horas.    

A agora membro da Assembleia de Freguesia, Susana Lindinho Azevedo, pediu a 

palavra para agradecer à Maria João Guinote por aceitar a tarefa, agradece também 

aos colegas do executivo pela capacidade de trabalho, organização, dedicação e 

empenho com que desenvolvem os projectos a que se propuseram e não pode deixar 

de fazer também o seu agradecimento a todos os membros da assembleia.  

Pediu a palavra a Luzia Gonçalves da Costa que referenciou o facto da convocatória 

para a presente reunião estar para as 20h30m e ao chegar nesse horário a junta se 

encontrava encerrada, e que em sua opinião a mesma já deveria estar aberta. 

 

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. 
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HORA DE ENCERRAMENTO 

Eram vinte e três horas e vinte 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 

 

Primeira Secretária da Mesa da Assembleia 

 

Segundo Secretário da Mesa da Assembleia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


