União das Freguesias de Tornada e Salir do Porto
Junta de Freguesia
____________________________________________________________________________________________

Acta nº 7/2017 - 2021
Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, em Tornada, no
edifício Sede, reuniu, ordinariamente, a Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Tornada e Salir do Porto, concelho de Caldas da Rainha, com a presença do
Presidente Arnaldo Manuel Ferreira Custódio, da Secretária Susana Cristina dos
Santos Lindinho Azevedo e do Tesoureiro Joaquim Contente Fragata.
A reunião foi secretaria da Susana Cristina dos Santos Lindinho Azevedo
Abertura da Reunião
Verificada a existência de quórum, o Presidente da Junta declarou aberta a sessão,
quando eram dezassete horas e dez minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:
Antes da ordem do dia
Atendimento / Intervenção do público
Ordem do dia
a)
b)
c)
d)

Acta da reunião anterior
Correspondência recebida e expedida
Intervenção do Presidente da Junta
Intervenção do Vogal com o pelouro de obras, conservação, limpeza e
aprovisionamento.
e) Intervenção da Vogal com os pelouros da educação, saúde, acção social.
ANTES DA ORDEM DO DIA
Atendimento / Intervenção do público
Antes do início da reunião, pelas 16 horas e cinco minutos, o Presidente da Junta
atendeu o senhor António Flores e Liesbeth, empresários do turismo e da restauração
de Salir, vieram manifestar a disponibilidade para conjuntamente com a junta se criar
um posto de turismo em Salir e de um site para divulgar as múltiplas ofertas e
potencialidades que Salir pode proporcionar a quem nos visita.
A ideia foi bem recebida pelo Presidente, tendo sido acordado realizar outros
encontros para aprofundar estas propostas e se possível pô-las em prática.
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Foi também atendido o senhor José da Silva Chitas que veio solicitar a limpeza da
Estrada da Rainha.
ORDEM DO DIA
Acta da reunião anterior
A acta da reunião ordinária realizada em doze de janeiro de 2018, acta nº 6, foi
dispensada a sua leitura, uma vez que foi previamente distribuída.
O Executivo deliberou aprovar, por unanimidade, a redação final da acta nº 6, a qual
se arquiva.
Correspondência
O Executivo tomou conhecimento da correspondência recebida e solicitou ao
Presidente que após apreciação procedesse conforme mais adequado.
O Presidente informou os ofícios que foram apresentados ao senhor Presidente da
Câmara e, cujas cópias se encontram arquivadas.
Actividade desenvolvida desde a última reunião:
Tanto o Tesoureiro e Vogal da Junta com o pelouro de obras, conservação, limpeza e
aprovisionamento informou sobre o trabalho desenvolvido e daquele que se prevê vir
a realizar-se durante a próxima semana, designadamente a requalificação do campo
de futebol do Reguengo, da limpeza de valetas, reparação de buracos nas estradas e
caminhos em Tornada. Para além de dar apoio às solicitações das escolas e jardinsde-infância.
A Secretária e Vogal da Junta com os pelouros da educação, saúde, acção social
informou que contínua a acompanhar as situações de maior carência social.
O Presidente da Junta que como previsto o Grupo do rancho do Reguengo foi cantar
as janeiras ao senhor Presidente da Câmara e Vereadores, tendo sido um grande
sucesso. Que tem reunido às segundas-feiras com o senhor Presidente da Câmara,
as quais têm decorrido num clima de grande colaboração e cordialidade dois
protocolos de dele, o que permite que fosse estabelecido mais um acordo de
delegação de competências para a substituição do guarda corpos da ponte sobre o
rio Tornada em Salir do Porto.

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

União das Freguesias de Tornada e Salir do Porto
Junta de Freguesia
____________________________________________________________________________________________

O Clube de tiro com arco apresentou um projecto de recuperação da carreira de tiro,
após apreciação do projecto, manifestamos que se trata de um projecto que
contribuirá para valorização, em particular de Tornada.
Aprovação em minuta:
No final da reunião o executivo deliberou aprovar a presente acta em minuta.
Pelas dezoito horas e vinte cinco minutos, pelo Presidente da Junta, foi declarada
encerrada a reunião da qual se lavra a presente acta que vai ser assinada pelo
Presidente e Vogais da Junta.
Arnaldo Manuel Ferreira Custódio, Presidente:
Susana Cristina dos Santos Lindinho Azevedo, Secretária:
Joaquim Contente Fragata, Tesoureiro:
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