
Acta Número quinze

Aos vinte e cinco do mês de Junho de dois mil e vinte e um, na sede da Junta de
Freguesia de Bidoeira de Cima, sita na Rua do Comércio em Bidoeira de Cima, e via
plataforma zoom, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de Bidoeira
de Cima.  Estiveram presentes os Senhores Deputados Pedro Campos, Luís Moreira,
Nicole  Garrido,  Abel  Vieira,  Luís  Duarte,  Henrique  Silva,  Célia  Domingues,  Lucinda
Patrício e Jorge Oliveira.

Por parte da Junta de Freguesia, estiveram presentes o Sr. Presidente Jorge Crespo e o
Sr. Secretário Jorge Duro.

A  sessão  foi  presidida  pelo  Sr.  Presidente  da  Assembleia  de  Freguesia,  Dr.  Pedro
Campos,  que começou por cumprimentar todos os presentes fisicamente, todos os
que participam via plataforma zoom, bem como todos quantos assistem através da
transmissão via Facebook.

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 – Antes da Ordem do Dia

Apreciação e discussão de assuntos gerais de interesse da freguesia.

Ponto 2 – Período da Ordem do Dia

Ponto  2.1 – Relatórios  Financeiro  e  de  Actividades  da  Junta  de  Freguesia.
Apresentação e apreciação.

Ponto 2.2 – Rectificação ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Leiria e
doze Freguesias do Município tendo em vista a instalação e funcionamento do Espaço
do Cidadão. Apresentação, discussão e votação.

O  Sr.  Presidente  da  Assembleia  de  Freguesia  informou  que  há  inscrições  para
intervenções do público, que regimentalmente deveriam acontecer no final da sessão,
mas que, dado que, mais uma vez, a reunião não segue os trâmites normais, com a
presença de todos os deputados na sala e presença de público, tinha decidido que
essas intervenções serão realizadas antes de iniciar a ordem de trabalhos. 
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Ainda antes de dar a palavra aos inscritos, colocou à votação a acta número 13 de 28
de Dezembro de 2020, que foi aprovada por unanimidade e a acta número 14 de 29
Abril  de 2021,  que foi  aprovada por maioria com a abstenção do Deputado Pedro
Campos por ausência na referida assembleia.

Posto  isto,  seguiram-se  as  intervenções  do  público,  com  a  entrada  online  do  Sr.
Orlando Pereira, que veio apresentar o projecto “Rota Ribeira das Carpalhosas”, que
pretende criar um trilho ciclável e pedonal que permitirá às famílias e praticantes de
desporto informal, percorrer um percurso de cerca de quinze vírgula cinco quilómetros
entra  a   Bidoeira e  a  Carreira,  sempre junto à  ribeira  e  por  pisos  o mais  naturais
possível. Continuou, referindo que este projecto permitirá também conhecer alguns
pontos históricos, culturais, bem como desenvolver actividades lúdicas e desportivas
ao longo do percurso que vai atravessar três freguesias (Bidoeira de Cima, Souto da
Carpalhosa  e  Ortigosa  e  Monte  Redondo  e  Carreira),  será  apoiado  pela  Câmara
Municipal de Leiria e pretende ter grande repercussão a nível municipal. Continuou
referindo que o percurso terá início no Parque de Lazer da Sapateira, terminando na
Carreira, na confluência da Ribeira das Carpalhosas com o Rio Lis.  De notar, continuou,
que existe um outro projecto em andamento, que pretende ligar a nascente do Lis, nas
Fontes,  à  foz  ,  na  praia  da  Vieira,  que  permitirá  interligação  entre  si.  Continuou
referindo que não será permitida a circulação de veículos motorizados, que o piso se
manterá  o  mais  natural  possível,  regularizando  apenas  alguns  desníveis  e  buracos
existentes  e  que  ao  longo  do  percurso  haverá  vários  pontos  de  interesse,
nomeadamente edifícios antigos, fauna e flora, história, barragens e açudes de rega,
largares de azeite, moinhos, parques de merendas, pontes antigas, fornos de cal, a
linha  do  oeste,  canais  de  irrigação,  entre  outros.  Ao  longo  do  percurso  irá  haver
sinalética  com  QR  Code  que  irá  remeter  directamente  para  um  site  da  Câmara
Municipal de Leiria, no sentido de dar a conhecer o local, explicar a história, pontos de
interesse,  toponímia,  etc.  Outro  aspecto  a  referir  é  a  componente  lúdica,  com  o
desenvolvimento de um projeto Geocaching, que é uma espécie de caça ao tesouro,
actividade que interessa  a  muitas  pessoas,  locais  e  de outros  pontos  do país,  que
passam o seu tempo livre atrás  destas  caches.  Pretende-se,  também, que seja um
percurso inclusivo, de forma a que todos possam usufruir deste percurso, daí o baixo
nível de declive e a tentativa de que não haja barreiras arquitetónicas ao longo do
percurso.  Continuou,  referindo  que  o  percurso  irá  também  permitir  a  vigilância
ambiental, o que irá reduzir a ocorrência de crimes ambientais. Referiu que o projecto
tem  um  orçamento  de,  aproximadamente,  85.000,00€,  suportados  pelo  apoio  da
Câmara Municipal e alguns patrocinadores. Referiu ainda ter havido a preocupação de 
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falar com todos os proprietários dos terrenos atravessados e com todas as Juntas de
Freguesia envolvidas, que também vão apoiar esta iniciativa.

Pediu a palavra o Presidente da Junta, para agradecer, antes de mais, a presença do Sr.
Orlando Pereira nesta Assembleia de Freguesia e ter apresentado este projecto que
considera bastante interessante para as três freguesias envolvidas, mas é, sobretudo,
importante para a população destas freguesias, de todo o concelho e de todo o país.
Continuou, referindo que, para além de dar a conhecer o território, as suas paisagens e
a sua história,  considera este projecto importantíssimo para ajudar  a  minimizar  as
consequências dos habituais crimes ambientais. Terminou referindo que a Freguesia
de Bidoeira de Cima abraçou esta causa com todo o interesse, sendo que pelas razões
óbvias, decorrentes da aproximação do final do mandato, o envolvimento não poderá
ser o que seria desejável, deixando para o próximo executivo a decisão de apoiar com
mais determinação este projecto que espera seja implementado a curto prazo.

De seguida, o Presidente da Mesa, passou a palavra ao Sr. Dinis Francisco, também
previamente inscrito, que questionou o executivo da Junta de Freguesia  relativamente
às condições de segurança no entroncamento da Rua das Relvinhas com a Estrada da
Guia. Referiu que foi alertado, tendo ido verificar no local, que a localização da placa
de  cimento  com  o  painel  em  azulejos  que  assinala  o  início  da  freguesia  afecta
gravemente a visibilidade no referido entroncamento,  pelo que questiona se existe
possibilidade de a referida placa ser deslocada.

Tomou  a  palavra  o  Presidente  da  Junta,  afirmando  que,  efectivamente,  nesse
entroncamento a visibilidade é reduzida e a placa poderia ter sido colocada num local
onde dificultasse menos a visibilidade. Contudo, deu nota que, felizmente, no caso em
questão a placa aparece do lado direito do entroncamento,  o que permite que as
pessoas olhem para a esquerda e verifiquem se podem entrar e, depois de entrarem
um pouco, já visualizam com toda a segurança quem vem do lado direito da estrada.
Daí,  muito sinceramente, apesar da localização não ser a ideal, considerar que não
existe perigo, tanto assim que a placa já existe há mais de vinte anos e que se tenha
conhecimento nunca houve qualquer acidente devido à sua localização. Deu nota que
situação  semelhante  acontece  no  entroncamento  da  Rua  Feteira,  em  Bidoeira  de
Baixo, com a Rua Principal do Carriço para o Casal da Quinta, onde se quem pretende
virar para o Casal da Quinta, não tem grande problema, já o contrário não acontece
para quem vira para a esquerda. Aproveitou para informar que não haverá, até ao final
do  mandato,  espaço  temporal  para  resolver  esta  situação,  mas  este  executivo  irá
deixar  uma  nota  para  o  próximo,  para  o  caso  de  quererem  proceder  à  sua
deslocalização.
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Finalizadas as intervenções do público, que agradeceu, o Sr. Presidente da Mesa da
Assembleia de Freguesia passou ao ponto um, Período Antes da Ordem do Dia: 

Ponto 1: Antes da Ordem do Dia. Apreciação e discussão de assuntos gerais 
de interesse da freguesia.

O  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. Presidente da Assembleia, pois gostaria de pedir ao executivo da
Junta que pedisse um esclarecimento à Câmara Municipal sobre património da Câmara
Municipal na freguesia, como é o caso da Casa Florestal do Carriço e Jardim de Infância
da Bidoeira de Baixo e Carriço. Gostaria de saber o que se pretende fazer,  pois os
imóveis estão a degradar-se de dia para dia,  não esquecendo que, pelo menos em
relação ao Jardim de Infância, estão lá milhares de euros dos nossos impostos. Pelo
que era bom saber o que a câmara pretende fazer, se alienar esse património, que
relativamente à Casa Florestal do Carriço, talvez seja a melhor solução para que algum
particular  a pudesse recuperar e,  mantendo a arquitetura exterior  daquele imóvel,
dar-lhe outro fim. Relativamente ao Jardim de Infância, seria bom no caso de haver
alguma associação ou alguém interessado em ocupar aquele espaço,  ou em última
hipótese equacionar a sua venda, evitando assim a sua contínua degradação e actos de
vandalismo.

Tomou  a  palavra  o  Presidente  da  Junta,  afirmando  subscrever  na  íntegra  as
preocupações do Sr. Presidente da Assembleia, pois várias vezes questionou a Câmara
Municipal  sobre  o  fim  a  dar  a  estes  dois  imóveis  que  são  património  da  Câmara
Municipal. De dar nota, quanto à Casa Florestal, que houve manifestação de interesse,
por duas ou três pessoas, na aquisição do imóvel para efeitos de habitação. Continuou
afirmando que o executivo da Junta já transmitiu diversas vezes à Câmara Municipal
que para nós, bidoeirenses, é preferível ver este imóvel recuperado e com uma família
a viver lá, do que estar a degradar-se de dia para dia, até porque se trata de um imóvel
de beleza fora do comum, tal como as restantes Casas Florestais. Quanto ao Jardim de
Infância, o mesmo ficou devoluto há dois anos,  por força da construção do Centro
Escolar, e sendo um edifício relativamente novo, estava em perfeitas condições e por
força de não estar a ser utilizado de dia para dia está a ficar mais degradado, tendo
sido alvo de alguns actos de vandalismo. Pelo que, por força da intervenção do Dr.
Pedro Campos nesta assembleia, se comprometeu a contactar a Câmara Municipal no
sentido de obter uma resposta às questões levantadas.

Pediu a palavra  o Sr.  Deputado Abel  Vieira,  para manifestar  um agradecimento ao
executivo  da  Junta  de  Freguesia  pelo  investimento  que  está  a  ser  feito  na
requalificação do Parque de Lazer da Sapateira nos últimos anos. Aproveita também
para agradecer a aposta do Município de Leiria na construção do novo Centro de 
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Saúde,  reaproveitando  um  espaço  já  existente  e  que  dará  boas  condições  aos
profissionais de saúde e utentes. 

Tomou a palavra o Presidente da Junta para agradecer as palavras do Deputado Abel
Vieira e dar nota que a aposta no Parque de Lazer é evidente, está à vista de toda a
gente  e  decorre  do novo Regulamento de  Apoio  ás  Freguesias  que permite  haver
capacidade  financeira  para  realizar  melhoramentos  nos  espaços  propriedade  das
freguesias. Como a Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima apenas é proprietária dos
cemitérios  e  do  Parque  de Lazer,  após  a  requalificação dos  dois  cemitérios  houve
disponibilidade  financeira  para  investir  no  Parque  de  Lazer  que,  com  estes
melhoramentos, tem as condições devidas e não envergonha a freguesia. Quanto ao
Centro de Saúde, deu nota que a empresa construtora será A Encosta – Construções
SA e terá um prazo de execução de dezoito meses e que, a curto prazo, começarão as
obras após a formalização de toda a burocracia e assinatura de contratos. Aproveitou
ainda para informar que já está em concurso a requalificação da Casa da Cova, com o
investimento da Câmara Municipal de cerca de 300.000€ (trezentos mil euros), que se
pretende  que  seja  um  espaço  polivalente  de  cultura  a  colocar  à  disposição  dos
bidoeirenses.

Não havendo mais questões para o período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente da
Mesa da Assembleia de Freguesia passou ao ponto dois que é o Período da Ordem do
Dia: 

Ponto 2.1: Relatórios Financeiro e de Actividades da Junta de Freguesia. 
Apresentação e apreciação;

O Sr.  Presidente da Assembleia  pediu ao  Presidente Jorge  Crespo para  explicar  de
forma sucinta o Relatório Financeiro e de Actividades da Junta de Freguesia.

O Presidente da Junta,  quanto ao relatório de actividades,  referiu que o executivo
continua focado na situação do Covid-19, dando nota que, felizmente, na freguesia a
situação está calma,  apesar  de se  ter  verificado,  em Leiria  e no restante  país,  um
aumento de casos positivos.  Afirmou que,  actualmente,  na freguesia se registaram
somente  dois  casos  nas  ultimas  semanas,  que  entretanto  passarão  a  casos
recuperados,  pois  segundo  informação  do  Centro  de  Saúde,  são  casos  ligeiros  de
pessoas  jovens  que  estão  infectadas,  mas  sem  sintomas.  Deu  nota  ainda  que,
relativamente  ao  Centro  Escolar,  para  além  das  pequenas  obras  de  manutenção
realizadas aquando do fecho da escola no período de confinamento, a Junta colaborou
pagando  a  uma  assistente  operacional  substituta,  em  virtude  de  uma  assistente
operacional  estar de baixa prolongada e, por forma a evitar falta de assistentes na
escola no período de pandemia que estamos a viver, foi assegurada durante cerca de
dois meses a remuneração dessa assistente substituta.   
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Relativamente ao relatório financeiro, referiu a existência de um saldo bancário de
cerca de 14.600€ (catorze mil e seiscentos euros), sendo que tal como acontecia em
Abril  parte  deste  valor  está  cativo  para  pagamento  dos  15% que cabe  à  Junta  de
freguesia relativamente às obras em curso,  nomeadamente as obras do Parque de
Lazer, do Cemitério do Carriço e do Parque de Monos. Em suma, este valor serve de
“almofada” para pagar os 15% que competem à Junta de Freguesia. 

Não havendo pedidos de esclarecimento para o ponto 2.1 da ordem de trabalhos, o Sr.
Presidente da Assembleia passou ao ponto 2.2:  

Ponto 2.2: Rectificação ao Protocolo de Colaboração entre o Município de 
Leiria e as doze Freguesias do Município tendo em vista a instalação e 
funcionamento do Espaço Cidadão. Apresentação, discussão e votação.

O Sr. Presidente da Assembleia pediu ao Presidente Jorge Crespo para explicar a razão
da necessidade de rectificar este protocolo.

Tomou  a  palavra  o  Presidente  da  Junta  explicando  que  esta  retificação  é  uma
imposição legal e burocrática, que, em boa verdade, nada tem a ver com a Freguesia
da Bidoeira.  Continuou,  referindo que a Bidoeira,  tal  como outras  onze freguesias,
assinou  um  protocolo  de  colaboração  com  o  Município  tendo  em  vista  o
funcionamento dos  Espaços  de Cidadão.  Acontece que,  quando foi  elaborado esse
documento, nas Uniões de Freguesia foi colocado, por lapso, o número de contribuinte
das anteriores freguesias em vez do contribuinte das actuais uniões de Freguesia, pelo
que,  logicamente,  esse documento teve que ser  rectificado.  Para além desse erro,
também o nome do subscritor da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira
estava errado, pois constava o nome da secretária em lugar da presidente. Dado ser
um  documento  comum  a  todas  as  freguesias,  essa  rectificação  obriga  a  que  seja
assinado por todos os intervenientes.

O  Presidente  da  Assembleia,  não  havendo  quaisquer  pedidos  de  esclarecimento,
passou à votação deste ponto, sendo o mesmo aprovado por unanimidade.

Posto isto, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada a ordem de trabalhos,
agradeceu  a  presença  de  todos  os  deputados  em sala  e  online,  bem  como  todos
quantos acompanharam a assembleia pelas redes sociais.  Continuou, pedindo especial
atenção a toda a população para a grave situação sanitária, alertando para o facto de
estarmos novamente a entrar na zona vermelha da pandemia, pelo que pede que se
mantenham todas as orientações da DGS. Noutro âmbito, face à proximidade da época
de incêndios, pediu especial cuidado e vigilância a toda a população, alertando para o
dever de contacto imediato com os bombeiros em caso de situação perigo iminente.
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Por fim, deu por encerrada a sessão eram vinte e duas horas e quarenta minutos,
sendo esta acta elaborada de acordo com os presentes e assinada pelo Sr. Presidente e
pelos Srs. Secretários da Assembleia de Freguesia.

Presidente:

1º Secretário:

2º Secretário:
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