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PLENÁRIO CDU
BUCELAS
O arranque de um
novo ciclo
autárquico

No dia 11 de fevereiro, os eleitos e ativistas
da CDU Bucelas reuniram-se no Auditório
Tomás Noivo para perspetivarem o novo
ciclo eleitoral autárquico que agora se inicia.
A oito meses do final do mandato é tempo
de fazer o balanço do que está realizado e
refletir o que serão as propostas da CDU aos
Bucelenses para os próximos quatro anos.
O trabalho autárquico, tanto nos órgãos
municipais como na Assembleia e Junta de
Freguesia, foi considerado muito positivo. O
programa eleitoral apresentado em 2013
está praticamente cumprido, e são inúmeras
as realizações em que a dinâmica CDU é
sinónimo de vontade e capacidade de
concretização.
Após um período inicial de “arrumação” da
casa, face ao estado catastrófico em que o
PS tinha deixado as autarquias, o trabalho
tem-se desenvolvido em crescendo.
Com a gestão rigorosa dos recursos, a
eliminação de gastos desnecessários,
otimizando procedimentos e os serviços
municipais, a intervenção do município
cresceu, quer no apoio ao movimento
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associativo e bombeiros, quer na resolução
de questões essenciais para a população.
O Presidente Élio Matias destacou as
inúmeras intervenções na rede viária, os
arranjos urbanísticos de grande qualidade, a
recuperação de mobiliário urbano e de
parques infantis, a recuperação de fontes,
chafarizes e lavadouros, os trabalhos de
conservação do Auditório Tomás Noivo e do
Mercado Paroquial, o apoio à pintura da
Igreja de Bucelas, a qualificação das
margens do rio Trancão.
Mas para além das obras e da qualificação
do espaço público, concretizadas em toda a
freguesia, muito outro trabalho da autarquia
merece destaque, nomeadamente no apoio
ao movimento associativo, na dinamização
cultural, nas iniciativas para a infância e para
os estudantes ou na intervenção social.
Também se falou neste Plenário dos grandes
projetos para o futuro próximo, como o
passeio pedonal entre Bucelas e Bemposta
ou o projeto ValoRio, que visa a limpeza e
renaturalização das margens do rio Trancão.
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PROJETO

VALORIO
Renaturalização do rio Trancão
Abrir caminhos, renaturalizar as margens,
resgatar o rio aos infestantes, recuperar
décadas de poucos cuidados e devolver a
paisagem às pessoas.
Estes são os propósitos do Projeto ValoRio,
promovido pela Câmara Municipal e no qual
a Junta de Freguesia de Bucelas é um
parceiro ativo.
A limpeza e tratamento das margens serão
feitos ao longo de mais de 9 quilómetros, na
freguesia de Bucelas, a partir de um projeto
que será concretizado em estreito diálogo
com os proprietários dos terrenos confinantes.
Serão discutidas e implementadas soluções
técnicas que respeitem e protejam o rio,
mantendo saudáveis as suas águas, plantas
e animais.
O projeto será financiado através de uma
candidatura a fundos comunitários e está já
em fase de preparação, decorrendo os
contatos com os proprietários.

A apresentação do Projeto ValoRio teve lugar
no passado dia seis de janeiro, no Auditório
Tomás Noivo, em Bucelas.

Agenda CDU

Destaque do mês

Fevereiro:
 25/2 – 9h30 – Vila de Rei - CDU ouve a
população.

Limpeza do Largo do Chafariz

VILA NOVA

Março:
 11/3 – 9h30 – Bucelas e Solcasa - CDU ouve a
população;
 12/3 – 15h. – Pavilhão Paz e Amizade (Loures) –
apresentação candidato CDU à Presidência da
Câmara de Loures;
 18/3 – 9h30 – Freixial - CDU ouve a população;
 25/3 – 9h30 – Bemposta, Vila Nova e Serra da
Alrota – CDU ouve a população.

A Junta de Freguesia de Bucelas procedeu
à limpeza de instalações abarracadas e
lixos no Largo do Chafariz, preparando o
local para o projeto de requalificação
urbana que se pretende concretizar.
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