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Eleitos da CDU nas Assembleias de Freguesia e Municipal visitaram Barcarena no passado 
dia  1  de  Junho para  verificarem  a  situação  existente  e  se  identificarem  melhor  com  os 
diversos problemas.

BARCARENA  RESPIRA  FUTURO…..Lê-se  no  Boletim  da  Junta,  assim  como  em  vários 
documentos da Autarquia. Porém, não há slogan que seja capaz de esconder aquilo que os 
olhos vêem e que as populações sentem.

Em alguns locais da freguesia, chega a ser chocante a sua degradação.
Vamos dar alguns exemplos,  dos inúmeros constatados e que são indesmentíveis,  porque 
podem ser vistos por toda a gente.

Em Valejas, na rua José Basaliza, havia um espaço que a Junta de Freguesia, na altura em 
que a presidência foi  da CDU, transformou numa zona limpa, ajardinada, com arruamentos 
pedonais agradáveis, que fazia as delícias dos residentes.
Hoje, o que resta desse agradável espaço, são os bancos, onde alguém já escreveu “tenham 
vergonha”.

Toda a localidade de  Valejas, da chamada Alameda junto à Estrada Militar para baixo, está 
completamente abandonada; na urbanização ao fundo da Teófilo Braga existe uma praceta 
que seria um local agradável se estivesse limpa e arranjada, mas o que lá existe é só mato e 
lixo. 
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Em Queluz de Baixo, continuamos a olhar para a já histórica degradação do Palácio Restani, 
cuja  única  utilidade,  é  servir  de  exemplo  para  desmentir  o  tão  propagandeado  Concelho 
Modelo….

Como complemento, temos ali perto o que era para ser um lavadouro público, transformado 
num espaço que serve de abrigo aos marginais e outras coisas mais.

Em Tercena, junto ao Mercado provisório, mesmo em frente à Escola Primária, continua-se a 
ver um antigo barracão ou oficina, cuja degradação levou à sua ruína. Por lá ficaram o montão 
de destroços que fazem as delícias dos ratos, cobras e outros, ficando o ambiente completo 
com… um esgoto a céu aberto.

Em Leceia continua-se a aguardar a recuperação do lugar de baixo, prometida desde há muito.

Em  Barcarena,  Leceia,  Tercena,  Queluz  de  Baixo,  Valejas,  vê-se  crescer  o  cimento. 
Construções que correm o risco de ficar vazias, pois com a falta de transportes públicos, falta 
de acessibilidades e o trânsito caótico existente nas horas de ponta, por mais agradáveis que 
sejam  as  urbanizações  das  várias  “Varandas”  ou  “Colinas”,  estas  carências  são  decerto 
desanimadoras e irão afugentar possíveis interessados.

E  se  há  falta  de  transportes  públicos,  juntarmos  a  falta  de:  Escolas  do  2º  e  3º  ciclo  e 
Secundária,  Centro  de  Saúde  condigno,  esquadra  da  PSP,  espaços  verdes  e  de  lazer, 
equipamentos  desportivos,  que  satisfaçam  as  necessidades  da  Freguesia,  facilmente  se 
desmente o slogan….Barcarena Respira Futuro.
Achamos que os Barcarenenses merecem melhor Qualidade de Vida no seu presente, tendo 
em vista a preparação do Futuro para que este não passe de uma miragem não cumprida.
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