Acta Número Dezassete

Aos dezoito do mês de setembro de dois mil e dezassete, na sede da Junta de
Freguesia de Bidoeira de Cima, sita na Rua do Comércio em Bidoeira de Cima, reuniu
em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de Bidoeira de Cima. Estiveram
presentes os Senhores Deputados Pedro Campos, Luís Carreira Moreira, Fátima
Oliveira Abel de Oliveira Vieira, Jorge Ferreira Carreira, Fernando Filipe O. Domingues,
Carla Elisa Caetano e Rui Manuel Passadouro da Fonseca.
Por parte da Junta de Freguesia, estiveram presentes o Sr. Presidente Jorge Manuel
Vieira Crespo, o Sr. Secretário Jorge Adelino de Jesus Duro e a Sra. Tesoureira Célia
Maria Agostinho.
A sessão foi presidida pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Pedro
Campos e secretariada pelos Srs. Deputados Luís Moreira e Fátima Oliveira.
Havendo quórum, o Sr. Presidente de mesa declarou aberta a sessão, eram vinte e
uma horas e trinta minutos com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1. – Relatórios Financeiros e de Actividades da Junta de Freguesia.
Apresentação e apreciação.
Ponto 2. – Outros assuntos de interesse para a Freguesia.
Antes de entrar na ordem de trabalhos o presidente da Assembleia colocou à votação
a acta da Assembleia de 29 de Junho de 2017.
Informou que lhe chegaram pedidos de alterações à referida acta, solicitadas pelo Sr.
Deputado Jorge Carreira, devido a divergências na transcrição da referida acta.
Solicitou a palavra o Sr. Presidente Jorge Crespo explicando o processo de elaboração
das actas e manifestando que, da parte do executivo da Junta, não existe qualquer
inconveniente às alterações solicitadas. No entanto o Sr. Deputado Abel Vieira afirmou
não ter conhecimento das alterações sugeridas pelo Deputado Jorge Carreira e que
não as podia aprovar sem ter conhecimento de que alterações se tratava, ou seriam
mencionadas quais as alterações de facto ou teria que se abster.
Tomou a palavra o Sr. Presidente Jorge Crespo, pedindo desculpa a todos os
deputados pelo lapso do não envio das referidas alterações.
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O Sr. Presidente da Assembleia procedeu de imediato à leitura das alterações em
questão. Pediu a palavra o Sr. Deputado Abel Vieira dizendo que concorda com todas
as alterações pedidas à excepção do parágrafo que tinha pedido para ser retirado e
que o Sr. Deputado Jorge Carreira decidiu transcrever com outra redacção. Posto a
análise das alterações solicitadas, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia
informou que ambas as posições dos Deputados Abel Vieira e Jorge Carreira iriam
passar a fazer parte da acta e que as referidas iriam ser enviadas para todos os
Deputados. Procedeu-se à votação da acta, tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade.
O Sr. Presidente da Assembleia, deu por aberta o período antes da ordem do dia,
questionando se algum deputado se queria inscrever. Pediu a palavra o Sr. Deputado
Abel Vieira, começando com uma declaração de interesse informando que é
candidato à Assembleia Municipal de Leiria, pelo Partido Socialista, mas querendo
antes de tudo afirmar de que é Leiriense e Bidoeirense. Mostrou grande satisfação
pelo Sr. Deputado Rui Passadouro, que também é candidato à Assembleia e numa
posição possivelmente elegível, e conhecendo as qualidades do colega declara que é
um membro que defenderá muito bem Leiria e a Bidoeira, desejando muito sucesso no
futuro cargo que irá desempenhar. Desta opinião partilhou também o Sr. Presidente
da Assembleia Pedro Campos e o Sr. Presidente da Junta Jorge Crespo mencionando
que toda a população da Bidoeira tem a ganhar com a presença do Sr. Deputado Rui
Passadouro na Assembleia Municipal.
Interveio o Sr. Deputado Rui Passadouro, pois ficou sensibilizado com as intervenções
dos colegas, afirmando que estas palavras fazem aumentar a sua responsabilidade de,
dentro das suas possibilidades, defender o concelho sem nunca se esquecer dos
interesses da Bidoeira.
Assim, não havendo mais assuntos para o período antes da ordem do dia, passou-se ao
ponto um da Ordem de Trabalhos:

Ponto 1: Relatórios Financeiros e de Actividades da Junta de Freguesia,
apresentação e apreciação.
Convidado a apresentar este ponto, o Presidente da Junta realçou que no período que
decorreu entre a última assembleia e a actual, apesar de não estar expresso no
relatório, decorreu a instalação do elevador na sede da Junta, referindo que é uma
mais valia para a população bidoeirense visto que, sendo este edifício um edifício
público, este equipamento facilitará a acessibilidade à população de mobilidade
reduzida. Referiu que foi promovido o Passeio da Terceira Idade e o 2º Encontro das
Colectividades da Freguesia, realizado rotativamente na sede de cada colectividade,
tendo desta segunda vez sido na sede do Rancho Folclórico “As Tecedeiras”, com o
objectivo de tentar conhecer os problemas de cada associação, bem como as
realidades, experiências e potencialidades das mesmas.
Quanto às obras, foi também feito o acompanhamento da instalação do Parque
Infantil no Parque Lazer da Sapateira, o acompanhamento e tomada das medidas
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necessárias para a mudança da Escola do 1º Ciclo para instalações provisórias, de
forma a que o ano lectivo se possa iniciar da melhor forma e com a tranquilidade
possível.
Quanto ao relatório financeiro, referiu que expressa a actual situação financeira da
Junta.
Inscreveu-se para este ponto o Sr. Deputado Pedro Campos que questionou o
Presidente da Junta sobre a instalação da fibra óptica na freguesia.
O Presidente da Junta esclareceu que a instalação de fibra óptica em curso abrange
toda a freguesia e que está já em condições de ser ligada, pelo que todos os habitantes
que já forem clientes MEO deverão receber uma comunicação a informar que já
podem solicitar a migração para fibra óptica. Informou ainda que estão já no terreno
comerciais da MEO com vista a angariar novos clientes. O Presidente referiu ainda que
quem tem acesso TDT está a ter muita dificuldade em ver televisão e desconfia que se
trata de mais uma forma de pressão para vender TV por cabo, pelo que se terá de
perceber a abrangência deste problema, pois existem pessoas com baixos recursos
económicos, cuja única possibilidade de ver televisão é através do sinal TDT.
Pediu a palavra o Sr. Deputado Jorge Carreira, para questionar o Presidente da Junta
acerca do material dado para execução de passeios e qual a entidade que faz a
fiscalização desse mesmo material, a Junta de Freguesia ou a Câmara Municipal.
O Presidente da Junta explicou que o material cedido para construção de passeios,
lancil e pavê, é cedido pela Junta de Freguesia aos proprietários que o solicitam e após
avaliação da viabilidade da sua construção. Referiu ainda que a sua aplicação é da
responsabilidade dos proprietários e que, pós esta aplicação, a Junta tem o cuidado de
ir ao local verificar se foi efectuado conforme acordado.
Pediu novamente a palavra o Sr. Deputado Jorge Carreira para, relativamente ao apoio
logístico às festas, sugerir que em toda a freguesia, Bidoeira de Cima, Bidoeira de Baixo
e Texugueira, antes durante e após a realização das Festas anuais se procedesse à
limpeza das ruas e espaços que envolvem as Festas.
O Presidente da Junta respondeu que nos últimos 4 anos se tem procedido à limpeza
dos recintos das Festas antes e depois de cada festa, sendo da responsabilidade das
respectivas Comissões a limpeza no decorrer das festas. Referiu ainda que, nos últimos
anos, na Festa de Bidoeira de Cima devido à sua grande dimensão, se tem conseguido
aliviar de forma significativa o trabalho dos festeiros, tendo conseguido por parte da
SUMA, a custo zero para a Freguesia, a execução de três limpezas, sendo estas no
domingo de madrugada, 2ª feira de madrugada e a terceira após a conclusão das
festas.
Pediu novamente a palavra o Sr. Deputado Jorge Carreira, informando que na última
assembleia foi mencionado que a Câmara Municipal em conjunto com a Protecção Civil
tem um plano anual que intervenciona uma freguesia por ano, tendo começado por
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ordem alfabética, pelo que este ano é o ano da Bidoeira, onde foram limpas alguns
caminhos e bermas de estradas municipais na freguesia, pelo que questiona se
podemos deduzir que só voltaremos a ser contemplados daqui a 18 anos.
O Presidente da Junta referiu que está à 8 anos como Presidente da Junta da Bidoeira,
e que efetivamente esta foi a primeira vez que tal aconteceu na nossa freguesia, pelo
que se pode deduzir que teremos de esperar algum tempo até à próxima intervenção.
Não havendo mais pedidos de esclarecimento para o ponto um da ordem de trabalhos,
o Sr. Presidente da Assembleia passou ao ponto dois da Ordem de Trabalhos:

Ponto 2: Outros assuntos de interesse para a freguesia.
Pediu a palavra o Sr. Deputado Jorge Carreira referindo ter verificado que foi aceite a
sua proposta para que os Bidoeirenses, quando vierem votar no dia 1 de Outubro, já
tenham fácil acesso ao local da votação.
O Presidente da Junta explicou que, conforme fora prometido, já se encontra em
execução a obra e acredita que até dia 1 de Outubro ficará tudo pronto para que as
pessoas com mobilidade reduzida possam vir votar com maior facilidade.
Interveio o Sr. Presidente da Assembleia, dirigindo-se ao Sr. Jorge Carreira, dizendo
que o executivo vai aceitando algumas propostas vindas da bancada do PSD, não são
todas, mas que algumas acabam por ser atendidas pelo executivo por serem propostas
válidas.
Pediu a palavra o Sr. Deputado Jorge Carreira para saber a veracidade dum facto, pois
teve conhecimento que decorreu o Encontro Anual dos Antigos Combatentes, no qual
costumam participar alguns membros da freguesia, e que este ano não participaram
pois não tiveram conhecimento da sua realização.
O Presidente da Junta afirma que teve o cuidado de avisar, telefonicamente, todos os
habituais participantes deste encontro, normalmente quatro dos quais dois se
mostraram indisponíveis, pelo que houve duas inscrições, pelo que considera não ter
havido falha na divulgação. Afirmou ainda não ter medo de assumir os falhanços e que
só falha quem faz. E quem faz está sempre sujeito a falhar.
Posto isto e não havendo mais questões sobre este assunto, pediu a palavra o Sr.
Deputado Jorge Carreira, para fazer o Balanço dos quatro anos de mandato dos
Deputados do PSD nesta Assembleia de Freguesia, mencionando que sempre
procuraram ser representantes dos cidadãos da freguesia de Bidoeira de Cima, não
estando presentes por mera obrigação, para aplaudir a pouca obra feita, mas sim para
questionar de forma sustentada a aplicação dos dinheiros públicos. Procuraram ser
esclarecidos sobre o rumo que este executivo seguiu e que muitas vezes foram
apelidados de usar a demagogia e a crispação injustamente. Salienta a falta de rigor da
condução das assembleias, a falta de preparação das mesmas e de nunca ter tido
acesso atempado às actas e à informação necessária. Revela preocupação com o
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trabalho do executivo que pode estar a levar um rumo errado, nomeadamente na falta
de apoio às coletividades. Relativamente à própria freguesia revela que muito há ainda
a fazer para a sua preservação, desde o edifício da junta, escolas, casa da Cova, casa
dos Guardas-Florestais e fontes. Menciona ainda a falta de desenvolvimento e visão
futura para a nossa freguesia, apesar de pela primeira vez termos um presidente da
junta remunerado com tempo diário para estar ao serviço de uma freguesia com
fundos limitados, lamenta o facto de não ter sido aproveitado parte deste tempo para
serem apresentadas candidaturas a fundos comunitários por falta de visão e estratégia
para o futuro e que foi pena não terem sido colocadas em prática algumas das
propostas apresentadas pelo PSD. Passando à fase positiva, é de salientar que
cumpriram com o prometido de serem elementos intervenientes e ativos das
Assembleias de Freguesia, tentando fazer refletir sobre algumas decisões, mas que
nem sempre o conseguiram. Refere que por parte da bancada da PSD a assiduidade foi
um compromisso assumido e cumprido. Deixando uma mensagem final, referiu terem
vindo para para estas assembleias para uma intervenção política e não para colocar à
frente qualquer questão pessoal. Referiu ainda que não saem com mágoa nem com
rancor de ninguém e que foi uma experiência enriquecedora.
O Presidente da Junta, Jorge Crespo, pediu a palavra e questionou se o texto escrito é
uma posição do deputado Jorge Carreira ou de toda a bancada do PSD.
O Sr. Deputado Jorge Carreira afirmou ser uma posição só dele.
Retomou a palavra o Sr. Presidente da Junta para afirmar que ficaria surpreendido se
fosse uma posição de toda a bancada do PSD, pois considera as posições da Deputada
Carla, do Deputado Filipe Domingues e do Deputado Rui Passadouro, ao longo deste
mandato, absolutamente dentro das normas do que seria expectável, sendo
interventivos quando o entenderam, mas sem utilização da demagogia e do populismo
levados ao extremo pelo Sr. Deputado Jorge Carreira. Continuou afirmando que fica
elucidado e que, ao ser uma posição do deputado Jorge Carreira, está esclarecido e tal
não lhe merece grandes considerações. Afirmou que o Sr. Deputado Jorge Carreira
demonstra, além de populismo e demagogia, um desconhecimento que é grave para
quem é bidoeirense e até foi Vice-Presidente da Concelhia do PSD. Continuou
afirmando que a Casa da Cova, as Casas-Florestais e a sede da Junta não são
património da Junta de Freguesia, pelo que, se não intervêm no campo do património
é porque a junta simplesmente não tem património. Aliás, afirmou que o único
património que a Junta de Freguesia possui é o Parque de Lazer da Sapateira que
felizmente orgulha a população, pois deixou de ser uma simples barraca de madeira
para passar a ser um sítio que não envergonha a nossa Freguesia. Lamentou que, para
isso, não existisse uma única palavra.
Pediu a palavra o Sr. Deputado Jorge Carreira, em defesa da honra, referindo que as
pessoas não podem pensar que ele vá para qualquer lado, seja pelo que for, fazer a
vontade a alguém e que isto não é fazer política e não se quer alongar nos comentários
porque sabe perfeitamente qual é património da freguesia e não se vai estar a alongar
em relação a este assunto, muito menos ao Parque da Sapateira porque já deu para
correr muita água e que combinaram que a bancada do PSD não faria nenhuma
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intervenção sobre esse ponto. Refere que se o Sr. Presidente Jorge Crespo ficou
magoado por estar sempre em crispação é a última vez que o vai ouvir aqui neste
local, porque no próximo mandato espera que o presidente Jorge Crespo esteja na
oposição e que então faça diferente.
Pediu a palavra o Sr. Deputado Rui Passadouro, para mencionar que não concorda com
o comentário do presidente da junta, Jorge Crespo, pois não era necessário o
esclarecimento de quem era a posição e todos os membros da bancada PSD tinham
conhecimento do comentário que ia ser feito pelo Deputado Jorge Carreira e que
obviamente estão solidários com ele. Referiu que, como elementos da assembleia, têm
o direito de criticar seja para o bem seja para o mal. Referiu igualmente que na
bancada do PSD não se quer falar do assunto do Parque da Sapateira porque não vale
a pena mais falar o assunto, até porque já foi falado em assembleias anteriores e para
não ser desagradável.
Pediu a palavra o Presidente da Junta para referir que ele, o Jorge Duro e a Célia
Agostinho, enquanto executivo da junta, fizeram o melhor que podiam e sabiam com
as condições existentes. Certamente que não fizeram exatamente como outros fariam
se estivessem nos seus lugares e que posições diferentes são perfeitamente legitimas e
aceitáveis. Referiu que todos podem ter a certeza que não há ninguém à volta da mesa
de assembleia, nem ninguém na freguesia da Bidoeira de Cima, que quisessem mais
que as coisas corressem bem, como o executivo da junta e por isso estiveram sempre
disponíveis para ouvir as propostas de todos, para tentar levá-las a efeito e chegar à
excelência na medida do que era possível. Referiu ainda que se não o conseguiram
restava pedir desculpa à Assembleia de Freguesia da Bidoeira de Cima e à população
bidoeirense.
Não havendo mais inscrições, o Presidente de Mesa desejou as maiores felicidades a
todos os que são candidatos e apelou aos bidoeirenses para que exerçam o seu direito
de voto, afirmando que resta à Assembleia de Freguesia aguardar serenamente o
resultado desse acto eleitoral.
Por fim, formulou o desejo de que a política não separe as pessoas e deu por
encerrada a sessão, sendo esta acta elaborada de acordo com os presentes e assinada
pelo presidente e pelos secretários da Assembleia de Freguesia.
Presidente:
1º Secretário:
2º Secretário:
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