ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
de
BIDOEIRA DE CIMA
Acta Número Um

Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro 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 extraordinária a Assembleia de Freguesia de Bidoeira de Cima, eleita no
passado dia um de Outubro e cuja tomada de posse decorreu neste mesmo dia.
Estiveram presentes os senhores deputados, agora empossados, Jorge Manuel Vieira
Crespo, Jorge Adelino de Jesus Duro, Célia Maria Agostinho, Pedro Manuel Mateus
Ribeiro de Campos, Luís Carreira Moreira, Henrique Alexandre Relvas Martins da Silva,
Célia Maria de Jesus da Silva Domingues, Lucinda da Conceição Patrício e Jorge
Francisco de Oliveira.
Coube ao cidadão Jorge Manuel Vieira Crespo, na qualidade de primeiro eleito da lista
mais votada nas eleições autárquicas, presidir à sessão.
Tomou a palavra o Sr. Jorge Crespo, agradecendo a presença do público, referindo ser
bastante motivador ter casa cheia neste dia de instalação dos novos órgãos que vão
dirigir a freguesia neste mandato.
De seguida referiu que o regimento obriga a que a mesa seja composta por três
elementos, pelo que convidou o senhor deputado Jorge Duro e a senhora deputada
Célia Agostinho, eleitos na lista do PS, a, respectivamente, assumirem as tarefas de
primeiro e segundo secretários.
Havendo quórum, o presidente em exercício declarou aberta a sessão, eram vinte e
duas horas , com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1. – Eleição dos vogais para o executivo da Junta de Freguesia.
Apreciação e votação.
Ponto 2. – Eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia.
Apreciação e votação.
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Ponto Um – Eleição dos vogais para o executivo da Junta de Freguesia
O presidente em exercício informou que, conforme o regimento, a eleição dos vogais
para o executivo da Junta de Freguesia se iria realizar por votação por voto secreto.
Enquanto primeiro eleito apresentou para votação uma lista constituída pelos
deputados Jorge Duro e Célia Agostinho e questionou se a bancada do PSD tinha
alguma lista para apresentar.
O senhor deputado Henrique Silva informou que o PSD não apresentaria qualquer lista.
Assim sendo e existindo apenas uma lista, realizou-se a votação secreta, por
intermédio de boletim de voto, admitindo as palavras “SIM” em caso de concordância,
“NÃO” em caso de discordância, voto em branco em caso de abstenção e nulo nos
restantes casos.
De seguida decorreu a votação nominal e, no final, os resultados anunciados pelo
senhor presidente da mesa em exercício foram os seguintes:
Votantes: nove
Votos entregues na mesa: nove
Votos em “SIM”: cinco
Votos em “NÃO”: zero
Votos em branco: quatro
Votos nulos: zero
Face aos resultados da votação, o presidente em exercício declarou eleita a lista única
apresentada, o que significa que o executivo da Junta de Freguesia para o próximo
mandato será composto por Jorge Crespo, Jorge Duro e Célia Agostinho, deixando estes
três elementos de pertencer à Assembleia de Freguesia.
O presidente em exercício referiu a necessidade de serem substituídos os membros
agora eleitos para o executivo da Junta de Freguesia, referindo que, segundo a lei,
serão substituídos pelos elementos imediatamente a seguir na lista do PS, sendo que
tinha já em seu poder o pedido de renuncia do Sr. Horácio Vieira Padeiro, por motivos
profissionais.
Assim o presidente em exercício convidou a tomar posse e a juntar-se à mesa os
seguintes elementos, que assinaram de seguida, ficando constituída a Assembleia de
Freguesia para o mandato que agora inicia:
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- Nicole Moreira Garrido __________________________________________________
- Abel de Oliveira Vieira ___________________________________________________
- Susy Duarte Domingues Silva ______________________________________________
Ponto Dois – Eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia.
O Sr. Jorge Crespo informou ainda que o acto imediatamente a seguir é a eleição,
também por voto secreto, da Mesa da Assembleia de Freguesia, pelo que questionou
novamente a bancada do PSD se tinham lista a apresentar. Tendo obtido uma resposta
negativa por parte do senhor deputado Henrique Silva, apresentou uma lista que tinha
sido já entregue à mesa, pelo PS, composta pelos seguintes deputados:
- Pedro Campos (Presidente);
- Luís Moreira (1º secretário);
- Nicole Garrido (2º secretário).
Assim sendo, referiu que existindo apenas uma lista, a votação será por voto secreto e
admitirá as palavras “SIM” em caso de concordância, “NÃO” em caso de discordância,
voto branco em caso de abstenção e nulo nos restantes casos.
Decorrida a votação nominal, o presidente em exercício anunciou os seguintes
resultados:
Votantes: nove
Votos entregues na mesa: nove
Votos em “SIM”: cinco
Votos em “NÃO”: zero
Votos em branco: quatro
Votos nulos: zero
Face aos resultados da votação, o senhor presidente em exercício declarou eleita a lista
única apresentada, o que significa que a Mesa da Assembleia de Freguesia para este
mandato será composta pelos senhores deputados Pedro Campos, Luís Moreira e
Nicole Garrido, como presidente, 1º secretário e 2º secretário respectivamente.
O presidente em exercício declarou terminado o processo institucional da instalação
dos órgãos da Junta de Freguesia e da Assembleia de Freguesia e aproveitou para abrir
um período de intervenções, afirmando ser aquele o momento mais oportuno para os
eleitos dizerem umas palavras à população bidoeirense que honrou este acto com a
sua presença. Convidou, de seguida, o senhor deputado Henrique Silva a usar da
palavra.
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Tomou a palavra o Sr. Henrique Silva proferindo o seguinte discurso:
“As nossas primeiras palavras são de felicitação para o novo elenco executivo da junta
de freguesia que irá comandar os destinos da nossa freguesia nos próximos 4 anos, e
desejar-lhes o maior sucesso para os cargos que irão desempenhar.
Da nossa parte, Unidos pela Bidoeira, terão todo o apoio naquilo que entendermos ser
o melhor para a Bidoeira, não esquecendo o que prometemos no nosso manifesto
eleitoral aos bidoeirenses.
Caros colegas deputados, será com muito orgulho que iremos desempenhar estas
funções e cabe-nos a responsabilidade de representar os seiscentos e dezanove
bidoeirenses que confiaram o voto em nós e estarmos à altura dessa responsabilidade,
que nos foi confiada por eles, pondo de parte a cor partidária ou interesses próprios.
“Os Bidoeirenses são a nossa maior valia e é para eles que vamos trabalhar.”
As eleições já passaram, por isso, pensamos que se deve pôr uma pedra em cima do
passado, agora há que enveredar por uma via construtiva que traga o progresso, a
união e bem-estar para a nossa freguesia, para todos os bidoeirenses, sem exceção.
Portanto, vamos ao trabalho para “construir um futuro melhor para as gerações
vindouras”.”
O Sr. Jorge Crespo, por sua vez, agradeceu a presença da população presente neste
acto de instalação dos órgãos da freguesia, deu os parabéns a todos os membros da
Assembleia e do Executivo da Junta de Freguesia, desejando-lhes felicidades e sucessos
nas novas funções que agora vão iniciar.
Desejou, ainda, que seja um mandato de trabalho em prol da nossa freguesia e,
aproveitando as palavras do deputado Henrique Silva, que seja colocada uma pedra no
passado e que, em conjunto, se possa olhar em frente e construir uma Bidoeira melhor.
Referiu, que nestas últimas eleições se fez história. Que foram eleições bastante
renhidas, muito equilibradas, o que traz responsabilidades acrescidas para todos, para
quem ganhou e para quem perdeu por tão pouco, pois é essa diferença mínima que
eleva essa responsabilidade de colocar em prática o máximo dos dois programas que
foram a eleições, referindo que, se houver capacidade e possibilidade de as realizar é
uma oportunidade de tornar a nossa terra numa terra melhor e o futuro dos
Bidoeirenses um pouco mais risonho.
Afirmou, ainda, que o resultado das eleições trouxe uma motivação acrescida para
trabalhar, mais ainda, em prol desse futuro e que, por isso, conta sinceramente com o
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apoio, com as propostas e criticas construtivas da oposição ou da população. Para isso,
afirmou que serão disponibilizados todos os meios para que a população Bidoeirense
possa fazer chegar as suas sugestões e garantiu todo o empenho para as as realizar.
Terminou, referindo esperar que todos possam trabalhar nesse objectivo que é
comum: uma Bidoeira melhor, para bem dos bidoeirenses e pela Bidoeira. Por fim,
clamou um “Viva a Bidoeira!”
De seguida o presidente em exercício deu a palavra ao presidente eleito da Assembleia
de Freguesia, Dr. Pedro Campos, que agradeceu a todos a confiança nele depositada e
mencionou ter gostado das palavras proferidas nos discursos anteriores.
Referiu que não houve eleitos pelo PS ou pelo PSD, mas sim pela população
bidoeirense, pelo que devemos ser um só partido, o partido da Bidoeira, e desta
maneira as questões partidárias devem ficar arrumadas.
Afirmou ainda que todos devem nortear os seus interesses pela Bidoeira e pelos
bidoeirenses, pois dessa união deriva o sucesso da nossa acção. Disse esperar da parte
do novos colegas a máxima colaboração, no sentido de tornar este espaço de encontro
num espaço de trabalho e de ideias.
Pediu que, sempre que possível, sejam colocadas em prática todas as ideias
construtivas e benéficas para a população, pelo que deseja que nos próximos quatro
anos se consiga melhorar as condições de vida dos bidoeirenses e elevar o nome da
Bidoeira a outros patamares e pelos melhores motivos.
Posto isto, o Sr. Jorge Crespo deu por encerrada a sessão informando os presentes as
sessões de Assembleia de Freguesia se realizam quatro vezes por ano, em Abril, Junho,
Setembro e Novembro ou Dezembro, que as datas serão publicadas, pelo que convida
toda a população a assistir.
Presidente:
1º Secretário:
2º Secretário:
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