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O novo ciclo
autárquico inicia
com grande
dinamismo
Editorial
495 anos da Vila de Bucelas
No dia 8 de dezembro assinalaram-se os 495 anos de
passagem de Bucelas a freguesia e os 90 anos de
elevação a vila.
A sessão solene teve lugar no auditório Tomás Noivo,
que encheu completamente com os convidados,
representantes das forças vivas locais e fregueses que se
quiseram associar à iniciativa.
A cerimónia foi antecedida pela atuação da fadista
Mel, artista da terra, muito apreciada e aplaudida.
Na sua intervenção o presidente da Junta de Freguesia,
Élio Matias, falou sobretudo de projetos para o futuro.
Entre os mais significativos para o próximo quadriénio
destacou o projeto de limpeza e restauro ecológico do
rio Trancão e suas margens e o percurso pedonal e
clicável entre Bucelas e Bemposta.
No evento foram homenageadas três personalidades
locais: Ricardo Aires, piloto de motocrosse, Raquel
Ferreira e Luís Ferreira, ambos ginastas.

O Pregão está de volta em 2018,
após um breve interregno
durante o período da campanha
para as eleições autárquicas.
Mantemos o propósito de
informar regularmente os
Bucelenses acerca das principais
posições e intervenções da CDU
na nossa freguesia.
Nas últimas eleições autárquicas,
realizadas a 1 de outubro, a CDU
foi a força política mais votada
em Bucelas para os órgãos
municipais e também para a
Assembleia de Freguesia.
Nas responsabilidades
autárquicas que assumimos tudo
faremos para honrar a confiança
dos Bucelenses.
E reafirmamos o mesmo
compromisso em todas as demais
áreas da intervenção politica,
sempre em defesa do interesse
das populações, pois o projeto
da CDU não se esgota em
eleições.
Bom ano de 2018.
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Bucelas em movimento
Desporto, ambiente, solidariedade,
participação.
A manhã de sábado, 16 de dezembro, foi
especialmente demonstrativa da dinâmica
dos Bucelenses, numa iniciativa da Junta de
Freguesia, com muitas colaborações e
participações:
Bucelas Aventura, Bucelas em Movimento,
Comerciantes do Mercado, Paróquia de
Bucelas, Associação de Pais e Encarregados
de Educação, IASFB, professoras Vera Coelho
(Casa do Povo) e Ana Ricardo (GMR da
Bemposta).
No mercado Paroquial teve lugar mais um
“Ao sábado no Mercado”, incluindo uma
banca de recolha solidária de bens que
foram entregues à Instituição de Apoio Social
de Bucelas.
Logo ao início da manhã realizou-se uma
caminhada por alguns dos locais mais
atrativos do património natural da freguesia,
a que se seguiu uma animada demonstração
de zumba ao ar livre.

Assembleia de Freguesia
Aprovadas as Grandes Opções do Plano e
Orçamento para 2018.
Na sua primeira reunião do mandato após a
tomada de posse, realizada a 26 de dezembro, a
Assembleia de Freguesia de Bucelas aprovou o
plano de atividades e orçamento para 2018, bem
como três Moções apresentadas pela bancada
da CDU sobre matérias fundamentais para a
qualidade de vida dos Bucelenses:
•
•
•

Moção pela melhoria da rede de
abastecimento de águas;
Moção pela melhoria do serviço de
recolha de resíduos sólidos;
Moção pela melhoria dos transportes
públicos.

As Moções foram aprovadas por unanimidade.
Podem ler-se os textos integrais no Blogue da CDU
Bucelas, em: cdubucelas.blogspot.pt.
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Destaque do mês

Novas pavimentações
Dando continuidade ao projeto de
melhoramentos dos arruamentos urbanos na
freguesia, a autarquia procedeu a novas
pavimentações, nomeadamente em Vila
de Rei e Bucelas.

