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ACTA DE 30/9/2020 

SESSÃO ORDINÁRIA 

 

ACTA Nº 14/2017-2021 

No dia 30 de Setembro de 2020, na Sede do Centro Recreativo e Cultural de Salir 

do Porto, em Salir do Porto, na Rua General Humberto Delgado nº 27, pelas vinte 

e uma horas e quinze minutos, e verificada a existência de quórum, reuniu a 

Assembleia da União das Freguesias de Tornada e Salir do Porto convocada para 

as vinte e uma horas, com a seguinte 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 
1. Apreciar uma Informação escrita do Presidente da Junta acerca da 

actividade desta e da situação financeira da União das Freguesias, 
segundo alínea e), do nº 2, do art. 9º, do Anexo I, da Lei 75/2013 de 
12/9. 

2. Eleição do Vogal da Junta 

3. Orçamento rectificativo para o ano de 2020, nos termos da alínea a), 
do nº 1, do art. 9º, do Anexo I, da Lei 75/2013 de 12/9 
 

4. Pronunciar-se sobre outros assuntos de interesse para a Freguesia, 
nos termos da alínea K), do nº 2, do art. 9º, do Anexo I, da Lei 75/2013 
de 12/9 

 

Nota: Será permitida a presença de público desde que assegurado o distanciamento de dois 

metros entre cada pessoa e as regras de etiqueta. Dada a restrição quanto à presença do 

público, para o período reservado a intervenções do público, as inscrições e intervenções 

poderão ser entregues, por escrito, na sede ou na delegação da Junta até às 13 horas, ou 

enviadas para o email: junta@tornadaesalirdoporto.pt, até às 16 horas do dia 30 de Junho 

de 2020. 
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VERIFICARAM-SE AS SEGUINTES PRESENÇAS: 

 

MEMBROS ELEITOS 

Maria João Guinote, João Lourenço, João Manuel Louro, Nuno Mondim, Jorge 

Arruda, Henrique José Teresa, Abílio Jacinto Luís, António Morgado. 

 

MEMBROS DA MESA DA ASSEMBLEIA 

Maria João Crispim Rebelo Guinote, Presidente da Mesa da Assembleia, João 

Louro como Primeiro Secretário, em substituição de Carlos Guilherme, e João 

Lourenço como Segundo Secretário, em substituição de Neuza Miraldo. 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TORNADA E SALIR DO 

PORTO  

Por parte do Executivo, estiveram presentes Arnaldo Manuel Ferreira Custódio, 

Presidente, e David Vicente da Silva, Vogal. 

 

FALTAS JUSTIFICADAS 

Justificaram a falta os eleitos Carlos Guilherme, Fernanda Rodrigues, Paulo 

Marques e Neuza Miraldo. 

 

Antes de entrar na Ordem de Trabalhos, foi lido o pedido de substituição nesta 

Assembleia, de Henrique Faustino, que, por motivos familiares, comunicou a 

renuncia ao mandato. 
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ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Foi lida a ata da Assembleia anterior, após o que, submetida a deliberação, foi 

aprovada por unanimidade, não tendo participado na deliberação por não terem 

estado presentes na última Assembleia os eleitos Henrique José Teresa, Mariana 

Vivaldo, António Morgado e Jorge Arruda. 

 

INTERVENÇÕES DO PÚBLICO 

Presente Mariana Vivaldo. 

Não foi registada a entrada de nenhuma questão por parte do público. 

 

DA ORDEM DE TRABALHOS 

 

Entrando no Ponto 1 da Ordem de Trabalhos, a Senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta da União das Freguesias 

que, no seu uso, lhe solicitou um prévio esclarecimento sobre os documentos 

remetidos por email por José Fragata antes da Assembleia anterior, tendo a 

Presidente da Mesa da Assembleia prestado o esclarecimento solicitado, em 

concreto, referido a leitura integral dos mesmos na Assembleia anterior. 

 

Em seguida, o Presidente da Junta da União das Freguesias apresentou o relatório 

das atividades e ações desenvolvidas pela Junta de Freguesia e a informação da 

situação financeira e execução orçamental, que mais detalhadamente se 

encontram descritas no documento nº 1 denominado “Informação do Presidente 

da Junta”. 

 

Desenvolvendo o teor da referida Informação, o Senhor Presidente da Junta da 

União das Freguesias  referiu-se às horas gastas e datas das limpezas em Tornada, 
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no Bairro Social, no Campo, no Chão da Parada, no Reguengo e em Salir do Porto 

tendo em conta a época balnear, e a outras limpezas de preparação para a época 

das chuvas, tendo ocorrido uma redução substancial dos intervalos de tempo 

entre as limpezas das localidades; referiu que desde que o Senhor Presidente 

avocou a condução das obras, limpezas e pequenas reparações, foram criadas 3 

equipas, uma para fazer limpezas o ano inteiro, outra para pequenas reparações 

como, por exemplo, a requalificação dos abrigos de passageiros, e a terceira para 

fazer cortes de relva quinzenais, esperando manter as equipas assim organizadas 

pelo menos até ao final do ano, e no sentido de, com o quadro de pessoal assim 

organizado, manter a redução dos intervalos de tempo entre os trabalhos 

efetuados e a efetuar em cada uma das localidades; acrescentou ainda os 

trabalhos desenvolvidos, de preparação das escolas para o início do ano letivo; 

referiu terem decorrido os trabalhos de instalação do parque infantil e de Fitness 

no Campo e reparação do equipamento de barras do parque de fitness na praia. 

 

No capítulo dos eventos, referiu-se à redução do número de eventos, tendo em 11 

de Setembro a cantora Rebeca percorrido, em camião, algumas ruas da União das 

Freguesias; referiu que no Cortejo motorizado dos Bombeiros das Caldas da 

Rainha (de comemoração dos seus 125 anos e de reconhecimento do contributo 

das Juntas para o seu trabalho), por não ser possível fazer outro tipo de 

comemorações, a Junta da União das Freguesias foi representada, em Salir, pela 

Presidente da Mesa da Assembleia e pelo elemento da Junta David Silva, e em 

Tornada, pelo Presidente da Junta da União das Freguesias  que, em 

reconhecimento do Serviço prestado pelos Bombeiros à população da União das 

Freguesias, ofereceu à Corporação e Direção dos Bombeiros, na pessoa do seu 

Comandante, o Brazão da União das Freguesias, do ceramista Jorge Lindinho, e 

uma terrina característica da faiança caldense cedida pela empresa Mendes e 

Nicolau; 
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No capítulo das obras, referiu que, ainda que não sejam obras do orçamento da 

Junta e por isso não constarem da Informação do Presidente, está concluído o 

programa de asfaltos que deveria ter ocorrido em 2018 mas só ocorreu em 2020, 

faltando apenas refazer algumas bermas, algumas passadeiras e algumas lombas; 

referiu que foi resolvido, por solicitação da Junta, o problema crónico relacionado 

com o depósito de água no Talvai e a consequente falta de água na Urbanização do 

Castelo, durante dias ou mesmo semanas, através da construção pelos SMAS, de 

uma conduta na Rua do Mocho que passou a permitir o abastecimento também 

através do depósito de água nos Casais. 

 

No capítulo da análise financeira, referiu que os valores constantes da Informação 

se referem aos 3 meses anteriores, que o saldo orçamental no Trimestre anterior 

era de cerca de € 29.000,00 e é atualmente de € 140.000,00; referiu que de um de 

Julho a trinta de Setembro, a Junta teve receitas correntes de cerca de € 71.800,00 

e no Trimestre anterior, as receitas foram de € 84.600,00; referiu que as receitas 

de capital foram de € 30.000,00 e há 3 meses atrás foram de cerca de € 1.000,00; 

referiu que em despesas correntes foram gastos € 86.000,00 e no trimestre 

anterior foram gastos cerca de € 57.000,00; que em investimentos foram gastos 

cerca de € 15.000,00 e no Trimestre anterior foram gastos € 5.500,00. 

Referiu ainda que a situação da pandemia continua a afetar a atividade da Junta, 

nomeadamente ao nível da adjudicação de algumas obras. Referiu ter a Junta a 

receber cerca de € 80.000,00 no âmbito de Protocolos celebrados com a Câmara 

Municipal e aprovados, havendo protocolos aprovados cujo dinheiro ainda não foi 

gasto e protocolos aprovados cujas obras já foram executadas, tendo a Junta cerca 

de € 60.000,00 para receber, reequilibrando o saldo da Freguesia que transita, de 

cerca de € 40.000,00; referiu que a situação descrita levou a algum retraimento 

nos investimentos da Junta, face à necessidade de manter as contas equilibradas; 
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referiu que o montante de € 10.000,00 do Projeto do Largo do Cemitério, foi 

aprovado em Assembleia, e em condições de ser recebido após o envio do recibo; 

referiu que os € 60.000,00 devem ser recebidos para o final de Outubro porque os 

Protocolos, para além de serem aprovados pela Câmara têm de ser aprovados em 

Assembleia Municipal, e não foram à última Assembleia em virtude de se 

encontrarem ainda na Secção da Contabilidade da Câmara, prevendo-se que 

venham a ser aprovados em eventual Assembleia Extraordinária, pelo que 

algumas obras que já podiam ter sido realizadas ainda não o foram. Referiu que 

no início de Setembro a Junta vai receber cerca de € 24.000,00 provenientes dos 

FFF, ficando com as contas equilibradas; referiu que com orçamento normal 

resultante de transferências legais, cerca de € 240.000,00, não seria possível 

realizar a totalidade obras, mas que a Junta chegará ao fim do mandato com um 

valor muito próximo de cerca de € 400.000,00, tal só sendo possível graças à 

colaboração da Câmara Municipal e, em particular, do seu Presidente, sendo da 

mais elementar justiça fazer tal referência pública. 

 

Referiu ainda que a limpeza do tubo de água da Pocinha já está orçamentado e 

escolhida a empresa, faltando apenas, para que não ocorram nenhuns problemas 

durante os trabalhos, obter algumas licenças junto dos recursos hídricos, 

nomeadamente a licença, ainda incerta, da APA; referiu que os custos com 

mobilização de equipamento são muito próximos dos custos com a própria 

limpeza do referido tubo e que a empresa Sondalis irá fazer a obra; acrescentou 

que a água da Pocinha está a correr com caudal muito significativo. 

 

Acrescentou que as obras a realizar no Adro da Igreja de Tornada foram esta 

semana a concurso público, e que já foi entregue ao Senhor Presidente da Câmara 

o Projeto de requalificação da zona adjacente ao largo do cemitério de Salir do 

Porto 
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Referiu que em representação da Freguesia participou nas Comemorações da 

elevação a Cidade, das Caldas da Rainha, e participou ontem na Comissão, da qual 

faz parte, de Apoio à Pessoa Idosa, tendo referido que oportunamente voltará a 

falar sobre a referida Comissão e sobre os contributos que a referida Comissão 

poderá dar às pessoas mais idosas, independentemente das suas condições sócio-

económicas. 

 

No uso da palavra, o Membro da Assembleia João Louro solicitou esclarecimento 

sobre o critério subjacente ao diferente número de horas de trabalho realizado 

pela junta em cada uma das localidades, tendo referido que alguns Fregueses o 

questionaram sobre se era só a estrada do Chão-da-Parada que era limpa; que, 

por exemplo, à sua porta ninguém vai limpar, sendo o próprio membro da 

Assembleia que limpa as valetas; que a junta podia limpar onde existem casas, à 

frente das portas das pessoas. 

 

No uso da palavra o Senhor Presidente da Junta da União das Freguesias  

respondeu que o Bairro Social tem uma grande área de relvado e muita vegetação, 

mas que agora se apercebeu da situação dos Casais dos Morgados, na apreciação 

do mapa de horas e locais de trabalho, não tendo ainda tido tempo para 

confrontar os mapas que estiveram na base da elaboração do trabalho, sendo no 

entanto sua convicção que os dados não estarão corretos, mas se estiverem algo 

não estará bem; referiu que tendo assumido a responsabilidade da condução dos 

referidos trabalhos, deu continuidade aos mesmos tendo centrado a sua atenção e 

preocupação na redução dos intervalos de tempo entre as intervenções da Junta 

nas diferentes localidades.  
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Acrescentou, que a Junta corta as ervas, não varre valetas porque não tem serviço 

de “varredura” e que nas valetas em cimento, quando crescem ervas, são 

cortadas; acrescentou que a Junta limpa onde há e não há casas, concluindo que 

estará atento à situação relatada pelo Membro da Assembleia João Louro 

 

No uso da palavra, o Sr. Henrique Teresa referiu ser do seu conhecimento que um 

casal de holandeses todas as semanas limpa a zona adjacente aos caixotes do lixo 

e ecopontos, referiu que a valeta junto à sua casa é consigo, ele próprio limpa. 

 

No uso da palavra, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia referiu que se 

cada um mantiver limpa a frente da sua casa, as ruas se conservação mais limpas 

na generalidade. 

 

No uso da palavra e no seguimento da intervenção do Membro da Assembleia 

Henrique Teresa, o Senhor Presidente da Junta respondeu não poder aceitar a 

afirmação implícita de que as ruas estão mais sujas agora do que no anterior 

mandato, do Senhor Henrique Teresa, tendo realçado que com o Executivo 

anterior eram usados glifusatos para queimar ervas, método que a Junta não usa e 

portanto as ervas passaram a crescer mais depressa; que o anterior Presidente da 

Junta cometia um crime ambiental que o atual Presidente se recusa a cometer; 

que o Membro da Assembleia Henrique Teresa corta as ervas à sua porta, mas 

também o Presidente da Junta as corta; que portanto relativamente ao facto de os 

estrangeiros limparem ou cortarem as ervas à sua porta, “é de aplaudir”. 

 

No uso da palavra e para concluir, a Senhora Presidente referiu que se as pessoas, 

conforme limpam as suas casas por dentro o fizerem também à sua porta, as ruas 

se conservarão mais tempo limpas, permitindo que a Junta possa limpar noutros 

locais onde as pessoas não podem fazer nada. 
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No uso da palavra e retomando a questão colocada pelo Membro da Assembleia 

João Louro, o Senhor Presidente acrescentou que, ainda que não conste do mapa, 

foi limpa a Rua dos Casais dos Morgados e a Rua das Flores que vai dar à 

Mouraria, não podendo com segurança afirmar que tenha sido limpa a Rua do 

Poço, que verificará e comunicará ao Membro da Assembleia João Louro. 

 

Os Membros da Assembleia tomaram conhecimento do teor da Informação do 

Senhor Presidente da Junta da União das Freguesias de Tornada e Salir do Porto. 

 

Entrando no Ponto 2 da Ordem de Trabalhos, a Senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Membro da Assembleia João Louro que no seu uso, 

referiu que não tendo, por motivos profissionais e, mais recentemente, por 

motivos de saúde, condições pessoais para ocupar o lugar de Vogal da Junta como 

lhe tinha sido proposto pelo Senhor Presidente da Junta, sugeriu, para sua 

substituição, o Membro da Assembleia indicado pelo Partido Socialista, Nuno 

Mondim. 

 

Em seguida, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao 

Membro da Assembleia Nuno Mondim que no seu uso, referiu que, no caso de ser 

eleito, estaria disponível para aceitar ocupar o cargo. 

 

O Ponto 2 da Ordem de Trabalhos foi submetido a deliberação, tendo sido 

proposta a eleição de Nuno Mondim para Vogal da junta da união das Freguesias, 

foi, pelos Membros da Assembleia, deliberado por unanimidade aprovar a eleição 

do Senhor Nuno Mondim para Vogal da Junta da União das Freguesias de Tornada 

e Salir do Porto. 
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Em seguida, o Senhor Nuno Mondim tomou lugar como Vogal, tendo sido 

substituído por Mariana Vivaldo como Membro da Assembleia, a qual, estando 

presente, tomou lugar na presente Assembleia. 

 

 

Entrando no Ponto 3 da Ordem de Trabalhos, a Senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da União das Freguesias que, no 

seu uso, referiu que o Orçamento Retificativo distribuído aos Membros da 

Assembleia contém verbas entretanto recebidas, não constantes dos orçamentos 

anteriores, e também regista a entrada de verbas de outros protocolos que estão 

aprovados e que também não, considerados no Orçamento anterior. 

 

Após os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Junta da União das 

Freguesias, procedeu-se à votação, tendo a Assembleia deliberado aprovar por 

unanimidade o Orçamento Retificativo para o ano de 2020. 

 

 

Entrando no Ponto 4 da Ordem de Trabalhos, a Senhora Presidente da Mesa da 

Assembleia perguntou aos Membros da Assembleia se, para além da questão das 

limpezas tratada no ponto um, algum dos Membros da Assembleia tinham alguma 

questão a colocar ao Senhor Presidente da Junta. 

 

A Senhora Presidente deu a palavra ao Membro João Lourenço que, no seu uso, 

referiu que embora sabendo não ser do foro da Junta, perguntou ao Senhor 

Presidente da Junta da União das Freguesias  se relativamente às instalações e 

pista do campo de futebol do Campo havia algum plano da Câmara para o referido 

espaço e se eventualmente existia algum prazo em curso para a execução de 

obras, em virtude de, no entender do Membro da Assembleia, as atuais 



   

 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  
            

117 

instalações não reunirem as condições de segurança necessárias para receber 

cerca de 40 crianças com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, que viu 

no local. 

 

A Senhora Presidente deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta da União das 

Freguesias  que, no seu uso, referiu não ter conhecimento da situação em 

concreto, mas poder estar eventualmente relacionada com um Protocolo entre a 

Associação e a Câmara Municipal em que esteja previsto um determinado número 

de horas para utilização do espaço, cujas condições concretas não serão do 

conhecimento da Junta, tendo referido ser do seu conhecimento que a Câmara 

Municipal vai fazer grandes obras no local, incluindo a colocação de relvado 

sintético, pista, balneário, e fazer ali um “pequeno estádio”, sendo uma alternativa 

ao espaço na Quinta da Boneca; referiu ter conhecimento de que o projeto já foi 

feito mas desconhecer quando começam as obras. 

 

A Senhora Presidente deu a palavra ao Senhor Nuno Mondim que, no seu uso, 

referiu que há cerca de três semanas o Senhor residente da Câmara deu uma 

entrevista na rádio em que explicou tudo. 

 

A Senhora Presidente deu a palavra ao Membro da Assembleia Henrique Teresa 

que, no seu uso, referiu ter uma proposta por si subscrita, por si e em nome dos 

elementos do PSD na Assembleia, datada de 30 de Junho de 2020, para ser 

submetida a votação, cujo teor a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia 

desconhecendo-o, o leu integralmente, e que, em síntese, se refere a dificuldades 

que algumas Associações, que não identifica, se encontrarão a atravessar em 

virtude da pandemia COVID 19, constando, no final, um pedido de atribuição de 

uma verba considerada razoável pelo Executivo. 
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Após a leitura da referida proposta a Senhora Presidente da Assembleia realçou 

estar-se no âmbito do Ponto 4 da Ordem de Trabalhos desta Assembleia, 

afigurando-se antes de mais necessário saber se o Senhor Presidente da Junta se 

pronuncia sobre a referida proposta. 

 

A Senhora Presidente deu a palavra ao Senhor Presidente da Junta da União das 

Freguesias que, no seu uso, referiu nada ter contra a proposta apresentada, 

realçando que a mesma se enquadra no Regulamento de Atribuição de 

Comparticipações anteriormente aprovado por esta Assembleia, que fixa as 

condições de comparticipações às Associações, e que as Associações apenas terão 

de comprovar documentalmente a insuficiência de verbas necessárias para as 

suas atividades, facto este que já transmitiu inclusivamente a algumas 

Associações, constituindo uma situação diferente de Associações que não têm 

verbas por se encontrarem encerradas, mas que também por isso não têm custos; 

referiu que a Junta ajuda de acordo com as suas possibilidades e de acordo com o 

Regulamento em vigor; referiu que a Junta tem um orçamento para as 

Associações de € 6.000,00 por ano e está quase gasto.  

 

No uso da palavra o Membro da Assembleia Mariana Vivaldo referiu, em síntese, 

não ter percebido a proposta do Membro da Assembleia Henrique Teresa porque, 

no caso da Associação de Tornada, onde esteve, embora não haja eventos por 

causa da pandemia, tem fundo de maneio; acrescentou que não havendo eventos 

por causa da pandemia, as Associações também não têm custos com esses 

eventos;  

 

No uso da palavra o Membro da Assembleia António Morgado referiu, em síntese, 

que as Associações têm custos fixos e que face à diminuição da atividade, se não 

tiverem “oxigénio” têm de fechar, e que tendo concordado que as Associações 
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terão algum fundo de maneio, é no entanto insuficiente para pagar as despesas, 

tanto mais que as Associações não estavam preparadas para a pandemia; 

esclareceu que a proposta apresentada se refere a uma situação excecional que se 

prende com a pandemia e no sentido de ser eventualmente de ponderar mais 

ajudas. 

 

No uso da palavra o Senhor Presidente da Junta da União das Freguesias  referiu 

que aceita o debate, embora a proposta apresentada não diga nada, tendo referido 

que no contexto de pandemia, não chegou à Junta nenhum pedido de apoio; que 

apenas chegou há um tempo uma carta do Centro Recreativo de Salir do Porto a 

pedir um apoio anual, não tendo junto documentos nenhuns nem reunindo os 

pressupostos; referiu que mesmo tratando-se de dificuldades anormais, 

relacionadas com a pandemia, implicando eventual reforço de verbas para esse 

efeito, as Associações têm, apenas, de demonstrar a necessidade de apoio; referiu 

que, no âmbito da pandemia, a Junta tem colaborado com todas as pessoas 

carenciadas, sejam pessoas singulares, sejam pessoas coletivas, e que, para além 

dos subsídios às Associações, inscritos em rubrica própria, a Junta inscreveu uma 

verba adicional de € 9.000,00 para o efeito no Orçamento Retificativo anterior; 

referiu que ainda no contexto da pandemia, a Junta está disponível para pagar 

consultas e medicamentos a quem deles comprovar necessitar; referiu que a Junta 

não vai dar subsídios “só porque sim”; referiu que um dos grandes vetores da 

Junta é apoiar os carenciados e é a qualidade de vida das pessoas; por fim, repetiu 

que o Executivo aceita como boa a proposta apresentada pelos elementos do PSD, 

contudo dentro das condições do Regulamento que dá resposta, mesmo às 

situações provocadas pela pandemia, sendo os formalismos iguais aos 

formalismos que a Câmara pede para atribuir apoios. 
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No uso da palavra, o Membro da Assembleia João Louro referiu, em síntese, que 

são os sócios que têm que fazer com que as casas andem para a frente; referiu 

estar muito triste quando o dinheiro de todos é investido em projetos como o do 

campo de futebol do Reguengo, em que foi gasto muito dinheiro, mas o campo de 

futebol está ao mais completo abandono, tendo questionado a preocupação em 

geral com as Associações. 

 

Em seguida, no uso da palavra, o Senhor Presidente da Junta da União das 

Freguesias retomou a Informação sobre o Conselho Municipal de Apoio às 

Pessoas Idosas; referiu tratar-se de uma iniciativa nova e descreveu a sua 

composição e as suas finalidades; em concreto referiu tratar-se de uma Comissão 

da qual fazem parte a Câmara Municipal, quatro Juntas de Freguesia ou Uniões de 

Freguesias, quatro Instituições Particulares de Solidariedade Social sediadas em 

Freguesias não representadas pelas respetivas Juntas, o Centro Distrital de Leiria 

da Segurança Social, a GNR, a PSP, o Agrupamento de Centros de Saúde, o 

Delegado de Saúde das Unidades de Saúde, o Centro Hospitalar do Oeste, os 

Bombeiros Voluntários, não fazendo parte o Tribunal; referiu que o Conselho tem 

uma Comissão Executiva, da qual faz parte a Câmara Municipal através do seu 

Serviço de Ação Social, a Segurança Social, as Unidades de Saúde, a GNR, ou seja, 

aqueles que no dia-a-dia estão em contacto com as pessoas. 

 

Referiu ainda que as Juntas colaboram como elementos agregadores das 

respostas a dar, por exemplo, às pessoas que vivam sozinhas, estejam doentes, 

tenham familiares longe, presos que estejam em casa com “pulseiras”, em síntese, 

pessoas que sejam “referenciadas para serem ajudadas”; referindo que são 

visitadas, levadas ao médico; no âmbito da atividade do Conselho referiu o 

Programa de Idosos em Segurança, diversas atividades séniores, o Cartão do 

Idoso; referiu que o Conselho já se encontra a apoiar cerca de 20 idosos, dois dos 
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quais desta União de Freguesias, tendo sensibilizado os Membros da Assembleia 

para colaborarem, referenciando eventuais situações que conheçam de pessoas 

careçam de ajuda, às quais o referido Conselho poderá dar um contributo 

adicional, para além do valioso contributo das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social; 

 

No final, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia retomou a questão relativa 

à proposta apresentada pelos elementos do PSD, tendo referido que a mesma foi 

apresentada e apreciada no âmbito do Ponto 4. da Ordem de Trabalhos, tendo a 

questão das Associações sido largamente debatida na Assembleia e esclarecidas a 

existência, incluindo no âmbito da pandemia, de apoios e a forma de acesso aos 

mesmos, tendo sugerido ao Membro Henrique Teresa que, querendo, reapresente 

uma proposta mais concreta e solicite a sua inclusão na Ordem de Trabalhos da 

próxima Assembleia. 

 

HORA DE ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia 

declarou encerrada a Assembleia da União das Freguesias de Tornada e Salir do 

Porto quando eram vinte e três horas e vinte minutos. 

 

A Presidente da Mesa da Assembleia: _______________________________________________ 

 

O Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia: _______________________________________ 

 

O Segundo Secretário da Mesa da Assembleia: _______________________________________ 

 

 

 


