
 

1 
 

 

ATA Nº 17/2022 

 

Ata da Reunião Ordinária da Freguesia de Salir de Matos 

 

Data da Realização: 

18 de abril de 2022 

Presenças: Presidente – Flávio André Alves Jacinto. Alexandra Isabel Caetano 

Noronha e Paulo Renato Branco Mendes de Castro, Secretária e Tesoureiro 

respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Secretariou: Maria Manuela Ferreira Luís de Sousa, coordenadora técnica. -- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hora de Abertura: Foi declarada aberta a reunião, pelo Sr. Presidente da Junta, 

Flávio Jacinto, pelas dez horas. --------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Um - Informações Diversas do Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

de Salir de Matos. -------------------------------------------------------------------------------- 

Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, referindo que: ---------- 

a) Tomou conhecimento de toda a correspondência recebida e expedida, editais, 

avisos, comunicados, bem como todos os requerimentos entregues na 

secretaria; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Dois - Conceder a Sepultura Perpétua, pelo montante de 500,00€ ----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPP 832 – Fila 2, Talhão 01, a Maria Fernanda da Conceição Francisco da Mota 

Cruz e Herdeiros, residente na Rua de Cima, 4 Trabalhias 2500-640 Salir de 

Matos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Documento que aqui se dá por integralmente reproduzido e como fazendo parte 

integrante desta ata, se arquiva. --------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto Três – Presente o pedido pela Associação das Trabalhias, de apoio 

a duas atletas no campeonato mundial de Hyrox, dia 22 de maio de 2022 

sendo que uma das atletas é natural e residente na nossa Freguesia. ------- 

O Executivo apreciou o referido pedido e pela relevância do mesmo, uma vez 

que uma das atletas e natural e residente na Freguesia de Salir de Matos, as 

mesmas irão representa o nosso Concelho e Freguesia, deliberou atribuir um 

apoio no valor de 100,00€ (cem euros). -----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Quatro – Presente as propostas para aluguer de três autocarros, para 

efeitos de transporte dos idosos no Evento 3ª Idade – “E Tudo o Morto 

Levou” com Marina Mota, no CCC Centro Cultural Congressos nas Caldas 

da Rainha, das empresas: --------------------------------------------------------------------

Faixa Oeste – 190,00€ por autocarro com IVA incluído. --------------------------------

Cister Bus – 300,00€ por autocarro com IVA incluído. ----------------------------------

--Rodoviária do Oeste – 175,00€ por autocarro com IVA incluído. -------------------

--O Executivo analisou as referidas propostas e deliberou adjudicar a proposta a 

empresa Rodoviária do Oeste, pelo valor de 175,00€ por autocarro com IVA 

incluído. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Cinco – Presente o Projeto para a Escola Básica do Guisado, 

apresentado pelo “Rancho Folclórico Flores da Primavera” do Guisado. ---

do Rancho Folclórico “Flores da Primavera do Guisado”, manifestar o 

nosso interesse em ocupar o espaço da antiga Escola Primária do Guisado, 

ficando o mesmo como sede do nosso grupo. ---------------------------------------- 

Documento que aqui se transcreve: ------------------------------------------------------- 

“Ao longo dos últimos anos, temos vindo a fazer uma recolha de utensílios 

antigos, com a ambição de criar um Museu Etnográfico para a aldeia do Guisado.  
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Neste momento, parte desses objetos estão guardados na casa de alguns 

elementos do grupo, e a outra parte, no salão do Guisado, onde realizamos as 

nossas atividades folclóricas. 

A Escola seria, não só, um espaço ideal para a exposição e preservação das 

antiguidades, como também das inúmeras lembranças que nos são oferecidas 

por outros grupos de folclore. Enquanto Museu, tencionamos recriar, dentro 

daquele espaço, cenas do quotidiano dos nossos antepassados, proporcionando 

desta forma uma viagem no tempo, passando pelas divisões de uma casa, 

espaços agrícolas e ainda a escola de antigamente. 

Dada a sua proximidade ao salão, o eventual Museu seria utilizado por nós para 

efetuar a receção/visita dos ranchos convidados, em dia de Festival de Folclore, 

podendo também realizar um simbólico desfile desde aí até ao salão (local das 

atuações). 

Da mesma forma, temos também outras ideias para serem realizadas 

pontualmente neste espaço, como workshops de costura, bordados, dias de 

jogos tradicionais, etc., de forma a envolver a comunidade com o espaço e criar 

uma partilha de grupo. 

Na nossa opinião o Museu do Rancho seria também uma mais-valia na nossa 

aldeia, pois estando perto de um restaurante típico e tão frequentado como o 

“Solar dos Amigos”, este poderia ser um local de interesse a visitar por todos 

aqueles que por ali passam, para além dos que aqui habitam. 

Consideramos importante preservar os nossos antepassados, dar a conhecer às 

gerações mais novas as nossas tradições e costumes, não deixando que caia 

no esquecimento aquilo de que somos feitos, e é para isso que trabalhamos 

todos os dias, para levar mais longe e partilhar aquilo que há de mais belo, as 

nossas raízes”. -------------------------------------------------------------------------------------

O Executivo apreciou o referido documento, e deliberou submeter o mesmo para  
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apreciação da Câmara Municipal, como entidade responsável pelas escolas sem 

atividade. --------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto Seis – Presente o Pedido da Associação de Acompanhamento 

Pedagógico e Social Construtores de Encantos. -------------------------------------

Documento que aqui se transcreve: -------------------------------------------------------

"Venho por este meio apresentar ao executivo da Junta de Freguesia de Salir de 

Matos algumas das atividades da Associação de Acompanhamento Pedagógico 

e Social Construtores de Encantos. 

Deste modo, Associação de Acompanhamento Pedagógico e Social 

Construtores de Encantos, com sede na Rua Principal. nº9, Cruzes, freguesia de 

Salir de Matos, concelho de Caldas da Rainha, com NIPC 513496050 e o código 

de atividade 88910, pretende dinamizar um conjunto de atividade para as quais 

gostaria de ter a Junta de Freguesia como parceiro. 

Eu, Cheila Vanessa Henriques Roça na função de presidente da referida 

associação venho por este meio, divulgar a dinamização de um concurso de 

escrita criativa destinado a comunidade da freguesia de Salir de Matos, o mesmo 

tem como objetivo fomentar a criatividade e aproximar a população da escrita, 

para a dinamização do mesmo contamos com a parceria da Escola Superior de 

Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, que irá ter um 

papel fundamental na execução do regulamento do concurso bem como  na 

seleção dos premiados. 

Nesta sequência, gostaríamos igualmente de contar com a participação da Junta 

de Freguesia para a divulgação do presente concurso, como para a entrega dos 

prémios. 

Em segundo lugar, gostaríamos também de informar que estamos a organizar 

um atelier de verão para as crianças da freguesia que irá decorrer na sede da 

associação e com a presença de alguns docentes da Escola Superior de   
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Educação e Ciências Sociais, neste campo gostaríamos de contar com o auxílio 

da junta na divulgação posterior do mapa de atividades de modo a chegarmos a 

um maior número de criança, bem como a colaboração na manutenção do 

espaço exterior da associação, visto que a conjetura atual não nos permite ter 

gastos excessivos, pois somos uma associação sem fundos lucrativos que 

sobrevive da boa vontade dos sócios e da sociedade civil”. --------------------------- 

O Executivo apreciou o referido documento, e deliberou dar o apoio solicitado, a 

nível de divulgação das atividades, assim como na manutenção e limpeza do 

espaço. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Sete – Modificação ao Orçamento – Alteração Nº 03 ----------------------- 

Presente a terceira alteração ao orçamento – Alteração Nº 03, para o ano 

económico de 2022, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido e 

como fazendo parte integrante desta ata, se arquiva. ----------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Todas as deliberações, foram aprovadas por unanimidade. --------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encerramento da Reunião: ------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelas doze horas e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente Flávio Jacinto, 

deu por encerrada a reunião, da qual para constar se lavrou a presente ata, que 

depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos 

intervenientes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente ______________________________________________________ 
 
 

Secretária ______________________________________________________ 
 
Tesoureiro ______________________________________________________ 

 

Ata Redigida por: Maria Manuela Ferreira Luís de Sousa – Funcionária 

designada para o efeito. ----------------------------------------------------------------------- 


