
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ano de 2016 foi muito gratificante em termos de atividade 

para a CDU de Bucelas. 

De abril a maio percorremos todas as localidades nas nossas 

Jornadas Autárquicas, falando com os habitantes, 

identificando problemas e necessidades que, na sua maioria, 

foram possíveis de resolver ou perspetivar ao longo do ano. 

Em junho promovemos uma caminhada que assinalou o Dia 

do Ambiente, associando as componentes lúdica, desportiva 

e cultural. 

Nos últimos meses demos continuidade ao objetivo de 

promover encontros e reuniões com o movimento social e 

associativo da freguesia. 

Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia apresentaram 

e defenderam posições da maior importância, de que 

destacamos as Moções pelo alargamento do passe social e 

pela manutenção das escolas básicas na freguesia. 

Na Junta de Freguesia os eleitos da CDU têm demonstrado a 

capacidade e vontade que os carateriza e concretizado 

importantes realizações. 

Em 2017 mantermos a postura que a população nos 

reconhece: diálogo, responsabilidade, trabalho, visão de 

futuro. Um futuro que todos juntos iremos construir. 

Feliz 2017 para todos os Bucelenses. 
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cdubucelas@gmail.com 

Destaques 

REMODELAÇÃO DOS 

PARQUES INFANTIS 
 

É costume destacar em 

cada Pregão uma 

realização da Junta de 

Freguesia. Desta vez a 

escolha recaiu sobre as 

remodelações dos parques 

infantis. 

 

 

Bucelas 

Freixial 

2016 

UM ANO INTENSO E GRATIFICANTE 
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BUCELAS FEZ 494 

ANOS… 
 

 
 

… e a festa foi no Auditório Tomás 

Noivo, com autarcas, dirigentes 

associativos e muitos fregueses. 

Comemorou-se o 494.º aniversário de 

Bucelas e o 89.º de elevação a vila. 

 

Na Mesa da cerimónia, para além de 

todo o Executivo da Junta de Freguesia 

e do Presidente da Assembleia de 

Freguesia, Hugo Martins, estiveram 

também o Vereador da Câmara 

Municipal Tiago Matias e a Presidente 

da Assembleia Municipal Fernanda 

Santos 

 

Foram lembrados os antigos autarcas 

da freguesia, nomeadamente com a 

apresentação do livro digital sobre os 40 

anos do poder local em Bucelas, e 

homenageadas quatro personalidades 

e entidades locais com a medalha de 

honra da freguesia: Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Bucelas, Comissão de Saúde de 

Bucelas e António Manuel Carvalho e 

Joaquim Manuel Capricho, a título 

póstumo. 

 

Para todas as expressões do rico 

movimento associativo da freguesia 

houve também uma palavra de apreço 

e agradecimento e uma lembrança. 

 

A ocasião terminou como convém 

nesta histórica freguesia que faz o seu 

caminho decidido para o futuro: com 

um Bucelas de Honra para cantar os 

parabéns. 

Uma homenagem, dois eventos 

ALVES REDOL 
“Povo, terra e literatura” 
 

A Junta de Freguesia de Bucelas lançou a ideia, 

que a Associação Alves Redol e a Câmara 

Municipal de Loures de pronto acolheram: 

homenagear o grande escritor Alves Redol, 

expoente máximo do neorrealismo em Portugal, 

por ocasião do 47º aniversário do seu 

falecimento. 

 

A 26 de novembro, no Auditório Tomás Noivo, 

decorreu um colóquio com a intervenção de 

dois distintos oradores: Arlindo Gouveia, em 

representação da Associação Alves Redol, que 

nos brindou com evocação da vida e da obra 

do escritor; pistas aprofundadas por Florbela 

Estevão, em representação da Câmara 

Municipal, evidenciando a ligação da 

imaginação literária às pessoas reais e aos 

elementos etnográficos, tendo como pano de 

fundo a notável obra escrita no Freixial, 

Constantino, guardador de vacas e de sonhos. 

 

No dia 10 de dezembro, uma substancial 

comitiva de Bucelenses, membros e convidados 

da Associação Alves Redol e outros interessados, 

reuniu-se no Freixial para assistir à colocação de 

um novo pendão na casa onde Alves Redol 

viveu e escreveu; Rumando depois ao Largo do 

Freixial, para mais uma evocação junto à placa 

comemorativa do centenário do nascimento do 

escritor. 

O resto da tarde decorreu no café Adega do 

Manecas, e foi pontuada por assinaláveis 

momentos de cultura e de convívio, 

destacando-se as intervenções da filha da terra, 

Catarina Silva, acerca do conto do 

“Constantino”, e do filho do escritor, António 

Mota Redol, sobre o legado literário do 

homenageado. 

 

 


