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  Centro de Saúde de 
Bucelas com médico de 
família 
SAÚDE 
 
Graças aos esforços 
desenvolvidos pela Junta de 
Freguesia e Câmara Municipal de 
Loures, junto do Ministério da 
Saúde, o Centro de Saúde de 
Bucelas possui desde o início de 
agosto de 2022 reforço de um 
médico,. 
Este novo médico  desenvolve a 
sua atividade de 2ª a 6ª feira, 
em horário de expediente, e está 
a construir uma bolsa de de 
utentes que passarão a usufruir 
de médico de família, 
diáriamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Balcão SNS 24 
disponível na Junta de 
Freguesia 
SAÚDE 

O Balcão SNS 24 está disponível 
aos cidadãos, através da Junta 
de Freguesia de Bucelas. 
Pretende-se, assim, mais um 
serviço para dar resposta e 
facilitar o acesso da nossa 
população. 
Os nossos cidadãos podem 
encontrar o Balcão SNS 24 no 
edifício da Junta de Freguesia de 
Bucelas, com acesso facilitado 
aos serviços digitais e de 
telessaúde, de segunda a sexta-
feira, das 09:00 as 12:00 e das 
13.00 às 17:00 horas. 

 
 

 
 

 

Um ano de mandato do atual 
executivo 
 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA 
JUNTA DE FREGUESIA DE BUCELAS 
HÉLIO SANTOS 

Fruto dessas parcerias já existe 
um médico de família no Centro 
de Saúde de Bucelas, há muitos 
anos esperado por todos nós. 
Também a construção do novo 
posto da GNR, cujo terreno já 
foi adquirido, foi objeto de 
reunião entre a Junta de 
Freguesia de Bucelas, o 
município e o Ministro da 
Administração Interna. 
Defendemos e acompanhamos o 
movimento associativo da nossa 
freguesia que desenvolve um 
trabalho que nos orgulha. Temos 
recebido apoio e dedicação de 
todas as coletividades, 
instituições, associações e forças 
vivas do nosso território. 
Continuamos em perfeita 
sintonia com a Câmara 
Municipal de Loures, na defesa 
de obras estruturantes e na 
promoção da nossa região. 
Sentimos, também a colaboração 
dos bucelenses que esperam o 
melhor de nós. 
É com esse espírito que 
estamos a FAZER. 
 

Caras e caros bucelenses; 
Passados quase 12 meses da 
tomada de posse do novo executivo 
autárquico da Junta de Freguesia de 
Bucelas e aproveitando o lançamento 
deste novo boletim informativo 
“Jornal da Freguesia”, é altura de 
dar a conhecer algum do trabalho 
desenvolvido durante este período. 
A nossa preocupação são as 
pessoas, estamos próximos, ouvimo-
las e acompanhamos as suas 
necessidades. Pretendemos ajudar a 
melhorar a sua qualidade de vida e 
promover o desenvolvimento local. 
Temos incidido a nossa atuação na 
melhoria do espaço público, na 
requalificação e conservação das 
zonas de lazer emblemáticas da 
Freguesia. A melhoria da iluminação 
pública tem sido evidente nestes 
últimos meses, assim como a defesa 
dos interesses da nossa comunidade, 
quer junto da Câmara Municipal de 
Loures, como da tutela do estado. 
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Manutenção dos valores 
da tabela de taxas para o 
ano 2022 
ECONOMIA 
 
O executivo da Junta de Freguesia 
de Bucelas deliberou não proceder 
à atualização dos valores das taxas 
para o ano 2022. 
Tal medida foi devida à situação 
económica e social num contexto 
de pandemia Covid19. 
 
 

Discussão Pública – 
Unidade de Execução da 
Quinta do Casarão 
URBANISMO 
 
Decorreu, de 16 de agosto a 12 de 
setembro de 2022, o período de 
discussão pública da proposta de 
delimitação da unidade de 
Execução da Quinta do Casarão, na 
freguesia de Bucelas. 
Esta discussão deve-se à execução 
do Plano Diretor Municipal de 
Loures numa àrea de 8,64 
hectares, tendo em vista a 
concretização de um espaço de 
atividades económicas. 
 

Oferta de livros de fichas 
escolares 
EDUCAÇÃO 
 
O Município de Loures está a 
oferecer os livros de fichas 
escolares a todos os alunos do 1.º 
ciclo do ensino básico da rede 
pública, independentemente do 
escalão do abono de família. 
Igualmente, irá assegurar a entrega 
de um kit escolar aos alunos do 
1.º ciclo e às crianças do pré-     
-escolar, com uma mochila e 
material escolar adequado a cada 
faixa etária. 

 
 

Repavimentações em Bucelas 
OBRAS 

 

 
Através dos Contratos 
Interadministrativos da  Câmara 
Municipal de Loures, foi possível 
financiar e realizar pavimentações em 
Bucelas. 
A Rua António Gonçalves dos Santos 
e a Rua da Paz foram  totalmente 
repavimentadas ao abrigo destes 
contratos. 
Através de financiamento próprio da 
Junta de Freguesia foi requalificado o   
separador central junto ao Cemitério 
Paroquial do Arneiro, assim como a 
construção e ligação do ramal de 
esgostos do cemitério à rede pública 
de saneamento básico. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Reunião com produtores de vinho de Bucelas 
ECONOMIA 
 Realizou-se no dia 17 de fevereiro de 

2022 no Auditório Tomás Noivo, 
reunião com os produtores de vinho 
de Bucelas. Na reunião estiveram 
presentes o presidente e vereador do 
município de Loures, Ricardo Leão e 
Nelson Batista e o presidente da 
Junta de Freguesia de Bucelas, Hélio 
Santos. 

O principal objetivo do encontro visou 
dar voz aos produtores, auscultar as 

suas ideias e a sua vivência na 
vitivinicultura. 

O vinho de Bucelas, a Capital do 
Arinto e a Região Demarcada há 111 
anos representam valores que podem 
potenciar o desenvolvimento da 
freguesia, do concelho e da região. 
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343 anos depois Nossa Senhora do Cabo 
regressou à Freguesia de Bucelas 
FESTIVIDADES 
 
No dia 23 de outubro de 2021, no período da tarde, 
em Santo Antão do Tojal realizou-se a celebração de 
entrega da imagem de Nossa Senhora do Cabo 
Espichel, da Comissão de Santo Antão do Tojal para a 
Comissão de Bucelas. 
 
O Círio chegou ao princípio da noite, tendo a imagem 
sido recebida na Freguesia de Bucelas, no lugar do 
Freixial. Dali seguiu em cortejo para o centro da vila de 
Bucelas onde foi recebida em festa, pela população, no 
Largo Espírito Santo. 

 
A Junta de Freguesia de Bucelas deu apoio logístico à 
iniciativa e concedeu apoio financeiro no valor de 600 
euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

 separado vai reverter a favor duma 
associação local.  
A inauguração do Contentão, situado no 
parque de estacionamento do G.M.R. 
Bemposta ocorreu no dia 22 de outubro 
2021. 
 
O projeto de recolha seletiva de 
plástico, metal e papel tem como 
objetivo envolver as comunidades locais 
na reciclagem, garantir a separação dos 
seus resíduos e através duma dinâmica 
de conversão em apoio financeiro, 
ajudar a coletividade da Bemposta. 
 

Pagamento por Multibanco 
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
Desde o passado mês de março de 
2022, os serviços administrativos da 
Junta de Freguesia de Bucelas 
disponibilizam aos cidadãos o 
pagamento presencial por cartão 
multibanco e MB Way. 
Esta alteração insere-se nas medidas de 
modernização e simplificação de 
procedimentos administrativos 
desenvolvidos pelo executivo da Junta 
de Freguesia de Bucelas. 

Pintura do muro de suporte 
à Igreja Matriz de Bucelas 
OBRAS 
 
O executivo da Junta de Freguesia de 
Bucelas, numa das suas primeiras 
medidas do mandato, mandou 
proceder à pintura do muro de 
suporte da Igreja Matriz de Bucelas. 
A medida inseriu-se no âmbito da 
celebração que ocorreu no Largo 
Espírito Santo nas Festas em Honra da 
Nossa Senhora do Cabo. 

G.M.R Bemposta recebe o 
primeiro Contentão no 
concelho de Loures 
AMBIENTE 
 
O “Contentão, um contentor com um 
grande coração” é um projeto lançado 
pela Valorsul em parceria com os SIMAR 
de Loures e Odivelas. É um espaço de 
grandes dimensões onde as famílias e o 
comércio podem entregar os seus 
recicláveis, sabendo que todo o material 
corretamente  
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Tradição do Pão por Deus 
EFEMÉRIDES 
 
A Junta de Freguesia de Bucelas 
como forma de incentivar as 
crianças a manterem a tradição de 
pedir o “Pão por Deus” entregou, 
em novembro de 2021, 1 saquinho 
a cada criança que frequenta o 
Jardim de Infância de Bucelas e 
de Vila de Rei. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remodelação da casa  
mortuária 
OBRAS 
 
Os serviços de obras da Junta de 
Freguesia de Bucelas procederam 
a pinturas exteriores e interiores 
da Casa Mortuária de Bucelas. 
Também os aparelhos de ar 
condicionado foram substituídos 
em virtude de avaria dos 
existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Limpeza de linhas de água na 
freguesia 
AMBIENTE 

 

A Câmara Municipal de Loures, 
através do Departamento do 
Ambiente, procedeu à limpeza e 
desobstrução de várias ribeiras 
afluentes do rio Trancão na 
freguesia de Bucelas. 
 
 
 

Esta medida visa garantir o 
escoamento da água e sedimentos 
em situações normais, bem como 
minimizar situações de risco para 
pessoas e bens, em caso de cheias 
ou inundação. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Espetáculo de Teatro “Emocionarium” 
CULTURA 
  

 
 
 
 
 
 

 

O grupo teatro Plasticena apresentou 
o espetáculo “Emocionarium” no 
auditório Tomás Noivo, em Bucelas. 
 
De 2 a 5 novembro 2021 as crianças 
da Freguesia de Bucelas que 
frequentam o 1º ciclo assistiram ao 
espetáculo. 
 
O público em geral teve 
oportunidade de assistir à peça no 
dia 6 de novembro 2021. 
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Dia da Floresta Autóctone - Freixial 
AMBIENTE 
 
No dia 23 de novembro de 2021 a povoação do Freixial 
na freguesia de Bucelas foi palco da comemoração do 
Dia da Floresta Autóctone. 
 
A data foi assinalada pela Câmara Municipal de Loures, 
com uma ação de plantação, junto ao rio Trancão, de 
44 árvores e arbustos, entre eles, zambujeiros, freixos, 
carrascos e carvalhos. 
 
A atividade “Florestar Loures” teve a colaboração de 
duas turmas da Escola Básica de Bucelas. 
 
Esta ação contou com a presença do vereador do 
pelouro do Ambiente da Câmara Municipal de Loures, 
Nelson Batista e do presidente da Junta de Freguesia de 
Bucelas, Hélio Santos. 
 
Este projeto procura não só adaptar o território, 
mitigando vulnerabilidades, mas também envolver a 
população nessa missão. Ao nível municipal, enquadra-se 
no Plano Estratégico de Recuperação de Linhas de Água 
e no futuro Plano de Ação Municipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas. 
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Escolas de Vila de Rei e Bemposta com 
iluminação exterior a funcionar 
OBRAS 
 
Após vários meses com a iluminação exterior da 
escola e parque infantil de Vila de Rei desligada, a 
Junta de Freguesia procedeu à reparação e 
substituição da iluminação para tecnologia LED. 
 

Também na escola da Bemposta todos os candeeiros 
exteriores foram substituídos por candeeiros de 
tecnologia Led e substituída a célula crepuscular. 

 

 
 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Junta de Freguesia de 
Bucelas passa a presidir a 
Comissão Interfreguesias 
SOCIAL 
 
Realizou-se no dia 2 de dezembro 
2021 no Auditório o Tomás Noivo, em 
Bucelas, a sessão plenária da 
Comissão Social Interfreguesias de 
Loures, Lousa, Fanhões e Bucelas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dando cumprimento aos estatutos a 
presidência da comissão transitou de 
Fanhões para Bucelas. 
 
As Comissões Sociais de União das 
Freguesias (CSUF) e Interfreguesias 
(CSIF) são constituídas por entidades 
que intervêm no desenvolvimento 
social da respetiva freguesia e são 
presididas pela Junta de Freguesia 
respetiva. 

Obras no telhado de mercado 
OBRAS 
 
A Junta de Freguesia de Bucelas 
interveio na cobertura do Mercado 
Paroquial de Bucelas de forma a 
solucionar as infiltrações de água pela 
cobertura do edifício. 
As intervenções consistiram no reforço 
das junções das placas superiores e 
aplicação de material isolante. 
Com estas medidas prevê-se a 
resolução de problemas há muito 
reportado pelos comerciantes. 
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Bucelas comemorou aniversário da Freguesia 
EFEMÉRIDES 
 
No dia 8 de dezembro 2021 Bucelas comemorou os 
499 anos de passagem a freguesia e os 94 anos de 
elevação a vila. 
De manhã foi celebrada missa em memória dos 
falecidos da freguesia, na Igreja Matriz de Bucelas. 
Ao final da tarde realizou-se na sede da Banda 
Recreativa de Bucelas, a sessão solene comemorativa 
do aniversário onde foram proferidos os discursos do 
presidente da Assembleia de Freguesia de Bucelas, 
António Marcelino; presidente da Junta de Freguesia 
de Bucelas, Hélio Santos; presidente da Assembleia 
Municipal de Loures, Susana Amador e presidente da 
Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão. 
 
Na cerimónia, também marcaram presença os 
elementos do executivo da Junta de Freguesia de 
Bucelas, João Pedro Costa e Alexandra Ferreira, a 
vice-presidente da Câmara Municipal de Loures, Sónia 
Paixão e os eleitos na Assembleia de Freguesia. 
Foram atribuídas lembranças ao movimento associativo 
da freguesia e realizou-se um concerto da Banda 
Recreativa de Bucelas, seguido de um “Bucelas de 
Honra”. 
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Iluminações de Natal 
EFEMÉRIDES 
 
Na quadra natalícia a Junta de Freguesia de Bucelas 
em parceria com a Câmara Municipal de Loures 
colocou iluminações de Natal por toda a freguesia. 
Para além do centro da vila de Bucelas e do edifício-
sede da autarquia, foi colocada um arco de iluminação 
nas localidades da Bemposta, Chamboeira, Freixial, 
Serra de Alrota, Vila Nova e Vila de Rei. 
Esta medida vem ao encontro da prática adotada 
entre 2009 e 2013 que visa uma maior envolvência de 
coesão e harmonia em todo o território da freguesia. 

 
 

   

 

O executivo da Junta de Freguesia 
entregou a todas estas crianças e às do 
pré-escolar da Instituição de Apoio Social 
da Freguesia de Bucelas uma pequena 
lembrança alusiva ao Natal. 
 
Funcionários recebem oferta 
de Natal 
EFEMÉRIDES 
 
A Junta de Freguesia de Bucelas 
procedeu à entrega de ofertas de Natal 
aos funcionários da autarquia. 
Os elementos do executivo da junta de 
freguesia entregaram a cada funcionário 
um bolo-rei, uma garrafa de vinho de 
Bucelas e vales de compras a utilizar 
no comércio local. 

Melhoria de arruamentos e 
caminhos 
OBRAS 
 
No âmbito de melhoria de arruamentos 
e caminhos, os serviços de obras da 
Junta de Freguesia procederam à 
colocação de massas frias em 
operação “tapa-buracos” na Rua José 
António Venâncio em Bucelas, Rua da 
Liberdade na Chamboeira e Rua Casal 
da Cruz em Vila de Rei. 
A Rua do Boição do Meio e do Boição 
de Cima em Bucelas e a Rua da Boiça 
na Chamboeira sofreram melhorias com 
a colocação de “tout-venant”. 
 

Natal para as crianças 
EFEMÉRIDES 
 
Inserido na quadra de Natal, a Junta de 
Freguesia de Bucelas promoveu sessões 
de teatro para as crianças da freguesia. 
Nos dias 14, 15, 16 e 17 de dezembro 
de 2021 os alunos do 1º ciclo das 
Escolas de Bucelas, Bemposta e Vila de 
Rei e as crianças dos Jardins de Infância 
de Bucelas e Vila de Rei deslocaram-se 
ao Auditório Tomás Noivo, em Bucelas, 
para assistir à peça de teatro “Em que é 
que tu pensas quando pensas em 
Natal?” – um espetáculo com 2 palhaças 
do Grupo Plasticena. 
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Reforço e melhoria da 
Iluminação pública 
OBRAS 
 
Na Freguesia de Bucelas até à 
presente data foram substituídas mais 
de 300 lâmpadas fundidas. 
Foram também substituídos mais de 
60 candeeiros em toda a Freguesia, 
por candeeiros modernos, em virtude 
dos anteriores se encontrarem 
avariados ou obsoletos. 
Esta melhoria resulta no esforço do 
executivo autárquico na identificação 
de candeeiros apagados, e esforços 
junto da empresa E-REDES que tem 
vindo a proceder à sua regularização. 
 
Travessa da Abadia, Largo 
da Madalena, Rua Brasil e 
Casal do Forte com 
Iluminação Pública 
Reforçada 
OBRAS 
 
Em parceria com a Câmara 
Municipal de Loures foi reforçada a 
iluminação pública. 
Foram colocadas novas iluminarias, 
até então inexistentes, na Travessa 
da Abadia, no Largo da Madalena e 
na Rua do Brasil, em Bucelas, e no 
Casal do Forte. 
 
 

 
 

Vacinação de proximidade na 
freguesia de Bucelas 
SAÚDE 

 

Decorreram na Freguesia de Bucelas 
várias campanhas de Vacinação + 
Perto de Si, contra a COVID 19, nas 
quais foram inoculadas mais de 150 
pessoas. 
Este projeto de vacinação itinerante e 
de proximidade foi promovido pela 
Câmara Municipal de Loures com o 
apoio do ACES de Loures e Odivelas e 
das juntas de freguesia do concelho. 
Na freguesia de Bucelas, a vacinação 
decorreu na sede da A.R.C.D. de Vila 
de Rei e incidiu nos utentes com mais 
de 18 anos que iniciaram o processo 
de vacinação contra a COVID-19; e 
utentes com 50 anos ou mais com 
dificuldades de mobilidade e que 
 

tenham tomado anteriormente 
vacinas da Pfizer (há 150 dias ou 
mais), Astrazeneca (há 150 dias ou 
mais) ou Janssen (há 90 dias ou 
mais). 

 

Limpeza da estrutura interior de contentores 
enterrados 
HIGIENE URBANA 

 

 
 

A Junta de Freguesia de Bucelas 
intercedeu junto dos SIMAR de Loures e 
Odivelas para a limpeza do interior da 
estrutura de contentorização de recolha 
seletiva de resíduos domésticos 
existente no Largo Espírito Santo em 
Bucelas. 
Os trabalhos decorreram no dia 20 de 
janeiro de 2022 e contou, também, com 
a substituição dos respetivos 
contentores. 
A autarquia já inventariou e reportou à 
empresa SIMAR a existência de várias 
anomalias em 34 contentores de 
recolha, quer por se encontrarem 
danificados, quer por ausência dos 
mesmos. 
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Juntas de Freguesia apelam à construção de nó 
de ligação rodoviário na A9 e A10 
POLITICA 
 
As juntas de freguesia de Bucelas, Arranhó, Santiago dos 
Velhos e união das freguesias de Alverca e Sobralinho 
reivindicam a construção de um nó de acesso da Estrada 
Nacional 116 às autoestradas A9 e A10, na zona do 
Cabeço da Rosa, para melhorar a circulação rodoviária. 
 
Numa carta conjunta assinada no dia 19 de janeiro de 
2022, nas instalações da autarquia de Alverca, os quatro 
presidentes de junta defendem a importância da obra, 
inscrita no Plano Nacional de Investimentos 2030. Todavia, 
apelam ao governo para o desenvolvimento mais rápido 
deste projeto. 
 
As freguesias envolvidas entendem ser de extrema 
importância para o seu desenvolvimento, tal como para a 
melhoria de circulação e acessibilidade dos residentes, da 
população em geral e das empresas situadas naquelas 
localidades. 
 

 
As câmaras municipais de Arruda dos Vinhos, Loures e 
Vila Franca de Xira estão a par, em sintonia e sensíveis 
à importância desta obra. 
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Testagem gratuita à 
Covid-19 em Bucelas 
SAÚDE 
 
Decorreram diversas ações gratuitas de testagem antigénio 
à Covid-19. 
Na Biblioteca Irene Cruz no edifício-sede da Junta de 
Freguesia foram testados mais de 400 utentes. 
O projeto de testagem itinerante e de proximidade, 
denominado Testagem + Perto de Si foi promovido pela 
Câmara Municipal de Loures e pelas juntas de freguesia do 
concelho de Loures 

 

 

 
Parque Infantil “O Caracol” - Bemposta 
OBRAS 
 
Os serviços de obras da Junta de Freguesia de Bucelas 
procederam à regularização do pavimento no parque 
infantil da Bemposta. A irregularidade do piso devia-se às 
raízes das árvores ali existentes. 
Simultaneamente foram pintados os muros de vedação 
daquele espaço e colocados os azulejos da bancada do 
campo de jogos na zona adjacente. 
 
 

 
 
 
 

 

 
Os serviços de obras da Junta de 
Freguesia de Bucelas fizeram, ainda 
regularização de calçada nos passeios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pequenas Intervenções em 
Vila de Rei 
OBRAS 
 
A Junta de Freguesia de Bucelas 
procedeu a várias regularizações de 
zonas pedonais na localidade de Vila de 
Rei. 
Na rua Prof. Dr. Bettencourt Raposo 
foram eliminadas caldeiras de 
localização de árvores e feita a 
reposição das condições normais de 
pavimento. 
As árvores já haviam sido abatidas 

 
devido à inviabilidade da sua 
permanência por obstrução na 
circulação da via pedonal e danos 
causados em infraestruturas ao nível 
do subsolo. Foram retiradas as raízes 
que ali permaneciam e colocada 
calçada complementado na íntegra a 
zona pedonal. Regularizaram-se, ainda, 
sinalizações de trânsito. 
Na Rua Beatriz Costa foram 
colmatadas deficiências, há muito 
existentes, na calçada junto aos postes 
de iluminação pública provenientes da 
colocação dos mesmos. Também os 
bancos de jardim e os espaços verdes 
foram alvo de manutenção. 
Em várias artérias da localidade foram 
feitos cortes de ervas e arbustos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pequenas Intervenções na 
Bemposta 
OBRAS 
 
A localidade da Bemposta foi alvo de cortes 
de ervas e arbustos junto às bermas de 
estrada e caminhos. 
No largo da capela foram pintados os 
muros e feita a limpeza das pedras 
superiores dos mesmos. As limpezas 
estenderam-se, também, aos lavadouros. 
Foram substituídas torneiras, autoclismos e 
regularizada a falta de iluminação no 
interior dos sanitários públicos. 
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Bucelas, também unida 
pela Ucrânia 
SOLIDARIEDADE 
 
A Câmara Municipal de Loures, em 
articulação com as juntas de 
freguesia do concelho levou a cabo 
uma campanha para recolha de 
bens e mantimentos para o povo 
ucraniano. 
Na freguesia de Bucelas, o local de 
recolha foi no Mercado Paroquial 
de Bucelas sito na Rua António 
Gonçalves dos Santos. 
A Junta de Freguesia de Bucelas 
manifestou o seu apoio para com 
o povo ucraniano. 

 
Polo de Bucelas da 
Academia dos Saberes 
comemorou o Carnaval 
EFEMERIDADES 
 
Em festa e alegria os alunos, 
professores e colaboradores da 
Academia dos Saberes – Polo de 
Bucelas mantiveram viva uma das 
mais antigas tradições populares, o 
Carnaval. 
No dia 25 de fevereiro de 2022, no 
auditório Tomás Noivo no edifício-
sede da Junta de Freguesia de 
Bucelas, decorreu concurso de 
mascarados. 
Foram 20 os concorrentes que, 
trajados a rigor, desfilaram no 
palco e tiveram a apreciação do 
júri constituído por Andreia Pepe, 
coordenadora da Academia dos 
Saberes de Loures e Hélio Santos, 
presidente da Junta de Freguesia 
de Bucelas. 
A Academia dos Saberes é um 
projeto da Câmara Municipal de 
Loures que visa um local de 
partilha de saberes, experiências e 
convívio, promovendo a melhoria da 
qualidade de vida, a saúde e o 
bem-estar social da população 
sénior. 

  

 
Regularização no acesso à Rua 
Marquês de Pombal 
OBRAS 

 

A pedido da Junta de Freguesia de 
Bucelas, os serviços de obras da 
Câmara Municipal de Loures procederam 
à regularização do acesso da Rua 
António Gonçalves dos Santos à Rua 
Marquês de Pombal na vila de Bucelas. 
O passeio ali implementado, após a 
reconstrução do muro de suporte por  
 
 
 
 
 
 
 
 

derrocada, apresentava dificuldades 
para a circulação de viaturas 
naquelas artérias. 
Com o aumento da amplitude do 
ângulo do passeio ficou facilitado o 
trânsito automóvel proveniente da 
Rua António Gonçalves dos Santos 
para a Rua Marquês de Pombal. 

 

Zona envolvente do muro de suporte no Largo 
Espírito Santo 
OBRAS 
Os serviços de obras da Junta de 
Freguesia de Bucelas executaram 
trabalhos de regularização do acesso a 
parte de estacionamento no Largo 
Espírito Santo em Bucelas. 
Após a reconstrução do muro de 
suporte por via das escavações 
arqueológicas, a área envolvente 
encontra-se a aguardar, por parte da 
Câmara Municipal de Loures, 
contratação pública para execução de  

projeto paisagístico daquela zona.  
Por forma a minimizar o impacto 
visual e o melhoramento de acesso 
de viaturas a Junta de Freguesia de 
Bucelas efetuou a colocação de 
terras à entrada do local, 
aumentando a zona de circulação. Ao 
mesmo tempo requalificou os 
passeios adjacentes com colocação 
de calçada, retificando, assim, o 
acesso provisório que existia à data.  
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Dia Internacional da Mulher 
EFEMERIDEADES 
 
O dia foi assinalado pela Junta de Freguesia de Bucelas 
que se associou à participação do grupo de alunas do 
Polo de Bucelas da Academia dos Saberes da Câmara 
Municipal de Loures. 
A turma da disciplina de Leituras Encenadas reuniu-se no 
Jardim do Coreto, no dia 8 de março de 2022, para 
recital de poesia. 
Sónia Paixão, vice-presidente da Câmara Municipal de 
Loures e Hélio Santos, presidente da Junta de Freguesia 
de Bucelas estiveram presentes no evento. 
Simbolicamente, todos os participantes envergaram ao 
peito um girassol, uma das flores símbolo da Ucrânia. 
Também alusivo ao dia, o presidente da autarquia, Hélio 
Santos entregou flores às mulheres nas ruas de Bucelas. 
 

 
 
 
 
 
 

  
Regularização de calçadas 
OBRAS 
 
No âmbito da melhoria e requalificação 
dos espaços públicos a Junta de 
Freguesia de Bucelas tem vindo a 
intervir na regularização de calçadas em 
zonas pedonais pela freguesia, 
nomeadamente na Rua João Camilo 
Alves, Rua Dr Alberto Alves de Oliveira, 
Largo João Raymundo Alves e Largo 
Espírito Santo em Bucelas; Rua Prof Dr 
Bettencourt Raposo, Rua Beatriz Costa e 
Largo do Jogo em Vila de Rei e no 
Largo da Prudenciana na Bemposta. 
No dia 16 de março de 2022, o passeio 
no início da Rua Comandante Sacadura 
Cabral em Bucelas foi objeto dessas 
melhorias com a requalificação de 
calçada e rebaixamento de lancis. 
 

Limpezas de bermas e valetas 
OBRAS 
Os serviços de obras da Junta de 
Freguesia de Bucelas têm vindo a 
proceder ao corte de ervas nas bermas 

 

 

das artérias das ruas e arruamentos 
da freguesia 
A berma junto ao passadiço entre 
Bucelas e Bemposta foi alvo dessa 
mesma intervenção. 
Também as valetas e sumidouros, em 
diversas artérias, tiveram ação de 
limpeza e regularização. 
 

Noite Jovem 
JUVENTUDE 
 
Realizou-se na noite de 26 de março 
de 2022 evento musical destinado à 
população jovem na sede da Banda 
Recreativa de Bucelas. 
O espetáculo teve a atuação da banda 
Saphra seguido de atuação de DJ. 
A iniciativa da Junta de Freguesia de 
Bucelas, inserida no Mês da Juventude, 
contou com a colaboração da Banda 
Recreativa de Bucelas. 
 

1ª Oficina de Robótica 
EDUCAÇÃO 
 
Decorreu no dia 9 de março de 2022 a 1ª 
Oficina de Robótica promovida pela Junta 
de Freguesia de Bucelas na Biblioteca Irene 
Cruz. 
A iniciativa, agora iniciada, conta com a 
colaboração da professora Rita Morais e 
visa promover ações de oficina e minicursos 
de robótica e programação. 
Na primeira sessão os 17 participantes 
construíram o robô SpinningBrushbot. 
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Ação de sensibilização 
“Malnutrição e cuidados a 
ter na alimentação” 
SAÚDE 
 
Realizou-se no dia 28 de abril de 
2022, no Auditório Tomás Noivo 
em Bucelas ação de sensibilização 
à população para o risco da 
desnutrição, com o tema 
“Malnutrição e cuidados a ter na 
alimentação”. 
A sessão, inserida no Projeto 
HolonCare, com a parceria da 
Farmácia Central de Bucelas, teve 
como objetivo sensibilizar a 
comunidade idosa para o risco da 
desnutrição. 
A participação foi gratuita e visou 
dotar conhecimentos para um bom 
estado nutricional, essencial para 
aumentar a qualidade de vida dos 
cidadãos. 

 
Comemorações 48º 
aniversário do 25 de Abril 
CULTURA 
 
A Junta de Freguesia de Bucelas, 
em colaboração com as 
coletividades da freguesia, 
comemorou o 48º aniversário do 
25 de Abril. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Morgadinhos vencem concurso 
“Adoçar com Arinto” 
GASTRONOMIA 

 

Os Morgadinhos da Pizzaria Eclipse, de 
Bucelas, venceram o primeiro prémio do 
concurso Adoçar com Arinto, iniciativa 
do Município de Loures inserida no 
encerramento das comemorações do 
110.º aniversário da Região Demarcada 
de Bucelas. 
O anúncio do vencedor decorreu numa 
cerimónia realizada no dia 12 de março 
de 2022, no Museu do Vinho e da 
Vinha em Bucelas, logo após a reunião 
do júri, composto pelo vereador da 
Câmara Municipal de Loures, Vasco 
Touguinha, Gilberto Costa, da Escola de 
Hotelaria e Turismo do Estoril, Fátima 
Vaz Pereira, em representação da 
Confraria do Arinto de Bucelas, Vítor 
Almeida da Associação Empresarial, 
Comércio e Serviços dos Concelhos de 
Loures e Odivelas, e o crítico 
gastronómico Virgílio Nogueiro Gomes. 
O segundo prémio foi para as Queijadas 
de Arinto e o terceiro para as Filhoses 
de Loures Arintoadas, ambos do 
Sensation Café, de Loures. 
 

O concurso teve como objetivo criar 
um bolo típico que, na sua confeção, 
tivesse como ingrediente o vinho 
Arinto de Bucelas, uvas ou passas da 
casta característica desta região. 
O presidente da Junta de Freguesia 
de Bucelas, Hélio Santos esteve 
presente na sessão. 

 

Exposição “Invasões” patente ao público 
CULTURA 
 No dia 12 de março 2022 foi 

inaugurada a exposição de dioramas 
“Invasões” no Centro de Interpretação 
das Linhas de Torres de Bucelas, 
localizado no Museu do Vinho e da 
Vinha. 
A exposição retrata episódios do 
quotidiano das tropas e milícias, e 
 

estruturas militares, no contexto da 
Guerra Peninsular, que 
integram o conjunto dos Fortes das 
Linhas 
de Torres. 
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1ª Corrida Capital do Arinto em Atletismo 
DESPORTO 
 
Realizou-se na manhã do dia 22 de maio de 2022 a 
prova de atletismo “1ª Corrida Capital do Arinto”. 
O evento organizado pela Junta de Freguesia de 
Bucelas, teve partida e chegada no Largo Espírito Santo 
em Bucelas e contou com a participação de 362 atletas. 
Inserida no 37° Troféu Corrida das Coletividades do 
Concelho de Loures, esta prova teve o apoio da Câmara 
Municipal de Loures, da Associação de Bombeiros 
Voluntários de Bucelas e do Grupo Bucelas Aventura. 
O Clube de Atletismo de Vale Figueira foi o vencedor 
por equipas. 
Na prova participaram atletas de todos os escalões, 
desde Benjamins a Veteranos, divididos por 5 percursos.  

 
 

 
 
coletivas.  
A cerimónia pública de entrega dos 
prémios realizou-se no Auditório Tomás 
Noivo, no edifício-sede da Junta de 
Freguesia de Bucelas, no dia 8 de abril 
de 2022. 
 

Obras na Chamboeira 
OBRAS 
 
Os serviços de obras da Junta de 
Freguesia de Bucelas fizeram obras de 
melhoramento na localidade da 
Chamboeira. 
Na Travessa da Boavista foi regularizado 
a queda de talude. 
Na Rua da Fonte procedeu-se à 
canalização de escoamento de águas 
pluviais substituindo a regueira ali 
existente, permitindo melhor e mais 
segura circulação pedonal. 
 
 
 
 
 
 

Obras em Vila de Rei 
OBRAS 
 
A junta de Freguesia de Bucelas 
requalificou as valetas na Rua 
Movimento das Forças Armadas em 
Vila de Rei, com colocação de 
calçada. 
Ao mesmo tempo, naquela rua, foi 
feito o arranjo do local para 
colocação de contentores de resíduos 
sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunos da EB de Bucelas 
medalhados em prova de 
atletismo 
DESPORTO 
 
Os alunos da equipa do Desporto Escolar 
de Atletismo da EB de Bucelas 
participaram nos campeonatos de atletismo 
de pista ao ar livre da CLDE de Loures, 
Odivelas e Vila Franca de Xira. 
Sob a orientação do Prof Miguel Moutinho, 
a equipa teve prestação de excelência que 
valeu a atribuição de várias medalhas, 
quer individuais, quer  
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 Obras na Bemposta 
OBRAS 
 
Na Rua João Pereira Borges na 
Bemposta, a Junta de Freguesia de 
Bucelas criou caleira para 
drenagem de água pluviais. 
Desta forma pretende-se minimizar 
o impacto provocado no 
escoamento das mesmas para a 
Entrada Nacional 115. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pinturas de gradeamentos 
OBRAS 
 
Os serviços de obras da Junta de 
Freguesia de Bucelas procederam a 
pinturas de corrimãos, 
gradeamentos e pilaretes no Largo 
Espírito Santo e Praça Tomaz José 
Machado em Bucelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poda de árvores de grande 
porte 
AMBIENTE 

 

Junta de Freguesia de Bucelas 
procedeu à poda de árvores de grande 
porte no Jardim da Praça Tomaz José 
Machado em Bucelas e no terreno 
contíguo à sede da Banda Recreativa 
de Bucelas. 
Os dois pinheiros alvo de intervenção 
estavam sinalizados por análise de 
risco, através de avaliação de boletim 
fitossanitário. 
Também, no âmbito do protocolo de 
delegação de competências do 
município de Loures para as juntas de 
freguesia, no que diz respeito à 
manutenção e conservação de zonas 
verdes e dos espaços ajardinados, 
através de parecer técnico da Câmara 
Municipal de Loures foram cortadas 
parcialmente árvores na Rua Prof Dr. 
Bettencourt Raposo em Vila de Rei. 

As mesmas causavam danos em 
infraestruturas ao nível do subsolo e 
construções contíguas, para além de 
inviabilidade da sua permanência por 
obstrução na circulação da via 
pedonal. Oportunamente serão alvo 
de abate integral e regularização do 
solo. 
Os trabalhos foram possíveis com o 
apoio de viatura com plataforma 
elevatória cedida pela Câmara 
Municipal de Loures nos dias 4 e 5 
de abril de 2022. 
 
 

 

+Saúde em Loures - Bucelas 
SAÚDE 
 

Rastreios, avaliações, aconselhamento 
médico e promoção da atividade física 
são algumas das ações que ocorreram 
em Bucelas, no âmbito do projeto + 
Saúde em Loures nos dias 1 e 8 de 
maio entre as 09:00 e as 13:00 horas 
no Largo Espírito Santo. 
O projeto + Saúde em Loures, 
iniciativa da Câmara Municipal de 

Loures, visou prestar informação à 
população sobre fatores de risco que 
influenciam a qualidade de vida, 
alertando para a importância da 
adoção de hábitos de vida saudáveis. 
O objetivo foi promover a mudança 
de comportamentos e atitudes 
prejudiciais à saúde. 
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Pinturas de muros, 
muretes e chafarizes 
OBRAS 
 

Os muros e muretes adjacentes 
às zonas verdes do Largo Espírito 
Santo foram alvo de 
requalificação e pintura. Os 
trabalhos, a cargo dos serviços 
de obras da Junta de Freguesia 
de Bucelas, tiveram início no 
centro histórico da vila de 
Bucelas. 
Da mesma forma, na ótica da 
requalificação do espaço público 
procedeu-se também à pintura e 
limpeza de chafarizes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remodelação do talhão 
dos Bombeiros no 
cemitério 
OBRAS 
 

Em colaboração com a 
Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Bucelas, 
a Junta de Freguesia de Bucelas 
remodelou o talhão privativo de 
sepulturas, daquela associação, 
no Cemitério Paroquial de 
Bucelas. 
Na zona envolvente foi colocada 
brita decorativa de pedra rolada 
e pintados os muretes de 
vedação. 
 
 

Dia Mundial da Criança 
EFEMERIDADES 

 

 
A Junta de Freguesia de Bucelas 
comemorou o Dia Mundial da 
Criança. 
 
Nas instalações dos Bombeiros 
Voluntários de Bucelas, no dia 1 de 
junho, cerca de 300 crianças, dos 
Jardins de Infância e 1º Ciclo das 
escolas da Freguesia de Bucelas e 
da Instituição Social da Freguesia 
de Bucelas, assistiram ao 
espetáculo “Fada Juju e a Festa 
dos Sentidos”. 
 
As crianças tiveram, ainda, 
oportunidade de brincar em 
insufláveis, fazer pinturas faciais e 
modelagem de balões. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mercado Paroquial Bucelas sofreu pequenas  
obras de requalificação 
OBRAS 
Durante a 1ª quinzena do mês de agosto de 2022, no Mercado Paroquial de Bucelas foi feita a higienização do 
espaço, com a desinfestação anual. Foram, ainda, realizadas pequenas obras de conservação e manutenção e 
pinturas interiores. 
Também as cortinas das portas de entradas, até então de plástico foram substituídas por cortinas de alumínio. 
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Alunos de Bucelas ilustram livro 
EDUCAÇÃO 
 
A professora Ilda Gonçalves da disciplina de português 
da Escola Básica de Bucelas editou o livro “A Fuga 
do Três Patas, o cão”. 
 
O conto foi alvo do programa educativo pelos alunos 
do 5º e 6º ano da escola de Bucelas. Ao mesmo 
tempo, aqueles alunos fizeram os desenhos, na 
disciplina de Educação Visual liderados pelo professor 
Henrique Vaz, que serviram de ilustração na capa e 
nas várias páginas. 
 
Os alunos foram surpreendidos, no dia 8 de junho de 
2022, com a autoria da história e edição do livro 
com as respetivas ilustrações por eles desenhadas. 
 
O lançamento surpresa, para os alunos, teve lugar na 
biblioteca da Escola Básica de Bucelas onde estiveram 
os alunos e os professores autores. 
 
Também marcaram presença os professores Anabela 
Soares, Marisa Oliveira e Rui Figueiredo que 
colaboraram nas suas disciplinas em trabalhos 
educativos relacionados com o tema do livro. 
A cerimónia do lançamento do livro contou com a 
diretora do Agrupamento de Escolas 4 de Outubro, 
Cristina Marques, o presidente da Junta de Freguesia 
de Bucelas, Hélio Santos e o presidente da 
Associação de Pais e Encarregados de Educação do 
Parque Escolas de Bucelas, Paulo Almeida. 
 
 

 
A Junta de Freguesia de Bucelas comparticipou com a 
aquisição de 53 livros para os alunos beneficiários da 
Ação Social Escolar (ASE), tendo a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação do Parque Escolas de 
Bucelas suportado os restantes. de modo que todos os 
alunos do 5 e 6º ano tivessem um exemplar. 
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“Peça a Peça” encheu o auditório 
CULTURA 
 
A peça de teatro “A Vida é uma festa!” fez sucesso, com a 
brilhante encenação, ao alegrar todos aqueles que 
encheram por completo o Auditório Tomás Noivo. 
O espetáculo de produção coletiva sob a coordenação de 
Ana Ventura e os atores: Adriana, Betta, Bruna, Bruno, 
João, Jorge, Madu, Matilde, Marco, Paula, Quibina, Sofia G 
e Sofia S estão de parabéns e prometem voltar em breve. 

 
 
O executivo da Junta de Freguesia de Bucelas congratula-
se pelo sucesso do grupo de teatro “Peça a Peça”, o 
qual é dinamizado e apoiado pela autarquia que 
pretende, assim, reativar e promover atividades teatrais na 
freguesia. 

   

 Passeio Aposentados da Junta 
de Freguesia 
CULTURA 
 
Decorreu no dia 3 de julho de 2022 o 
“Passeio Aposentados 2022” promovido 
pela Junta de Freguesia de Bucelas, sem 
custos para os inscritos. 
Os participantes visitaram o Jardim 
Oriental Bacalhôa Budda Eden, na 
Quinta dos Loridos no Bombarral. 
O almoço ocorreu no Restaurante 
Quinta do Castro – Pragança, com tarde 
dançante e lanche. 
Participaram na iniciativa 120 pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requalificação da fonte da 
Chamboeira 
OBRAS 
 
Dando continuidade à requalificação 
dos locais emblemáticos das 
localidades, os serviços de obras da 
Junta de Freguesia de Bucelas 
procederam à pintura da fonte e 
lavadouros da Chamboeira, bem como 
a limpeza da zona adjacente e pintura 
de banco de jardim com o objetivo de 
proporcionar espaço de lazer e bem-
estar. 
As ruas da Chamboeira também foram 
alvo de corte de vegetação e limpeza 
das bermas 

Manutenção de bancos de jardim 
OBRAS 
 
Os serviços de obras da Junta de Freguesia 
de Bucelas procederam à recuperação e 
pinturas de bancos de jardim. 
Os trabalhos foram realizados no Largo 
Espírito Santo e Jardim da Praça Tomaz José 
Machado, em Bucelas. 
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Substituição de abrigos de 
paragens 
OBRAS 
 
Em articulação com a Câmara 
Municipal de Loures e a Junta de 
Freguesia de Bucelas efetuou-se a 
substituição de 2 abrigos de 
paragem de transportes públicos na 
Rua Luís de Camões, em Bucelas e 
na Rua da República, na 
Chamboeira. 
Os abrigos anteriores 
apresentavam-se algo degradados, 
tendo sido necessário aumentar a 
base do piso de suporte dos 
mesmos. 
 
Pinturas de sinalização 
vertical 
OBRAS 
 
Por solicitação da Junta de 
Freguesia de Bucelas, a Loures 
Parque-Empresa Municipal de 
Estacionamento, procedeu, no 
passado dia 23 de maio, à pintura 
de passadeiras e sinalização 
horizontal no pavimento das zonas 
de estacionamento de duração 
limitada, no Largo Espírito Santo, 
na vila de Bucelas. 
 
Bairro Solcasa – 
Implementação de 
passadeiras e alterações de 
sentidos de circulação 
OBRAS 
A Câmara Municipal de Loures 
iniciou, no dia 30 de maio, trabalhos 
de sinalização e passagens pedonais 
no Bairro Solcasa, em Bucelas. 
A circulação no bairro passará a ser 
feita, na maior parte das ruas, com 
sentidos únicos com vista a 
formalizar lugares de estacionamento. 
Esta empreitada dá continuidade ao 
trabalho de requalificação da rede 
viária e percursos pedestres que a 
autarquia está a desenvolver e 
representando um investimento 
municipal superior a 49 mil euros. 

Escola da Bemposta com obras 
de regularização 
OBRAS 

 

 
Atendendo às necessidades de melhoria 
da Escola Básica da Bemposta, a Junta 
de Freguesia de Bucelas procedeu a 
obras de requalificação e manutenção. 
 
Foi colmatada situação de infiltração, há 
muito existente, através da substituição 
de telhas na cobertura do edifício. 
 
A escola foi alvo de pinturas interiores, 
tanto nas paredes como nos tetos, em 
todas as divisões (salas de aula, 
refeitórios, casas de banho e corredores). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Junta de Freguesia assina protocolos com 
Movimento Associativo 
ASSOCIATIVISMO 
   Decorreu no dia 28 de junho de 2022, no auditório Tomás Noivo, a assinatura dos Protocolos de Cooperação entre a 
Junta de Freguesia de Bucelas e as coletividades, associações e instituições da freguesia. 
O protocolo de apoio financeiro celebrado com as 16 associações, agora revisto, produz efeitos a 1 de janeiro de 
2022 e tem a duração de 1 ano, sendo automaticamente renovado, por iguais períodos. 
A parceria tem como objetivo estabelecer formas de apoio e cooperação com as coletividades da freguesia de 
Bucelas, que desenvolvam atividades culturais, recreativas, desportivas, sociais e humanitárias, visando, assim, o apoio 
estruturado no desenvolvimento das suas atividades e na promoção das mesmas junto da população, sejam elas 
realizadas de forma direta ou indireta. 
Face ao ano anterior, foram celebrados mais seis protocolos com entidades, com um aumento financeiro de 7.050 
euros, representando o valor global de 21.400 euros. 
O Executivo da Junta de Freguesia de Bucelas congratula-se por todo o trabalho e dedicação. 
Destaca-se o protocolo com a IASF Bucelas e com a AHBV Bucelas, protocolos estes que passaram a ter um valor 
anual de 4.000 euros cada, destacando o objetivo deste executivo de apoiar dignamente estas 2 instituições pelo 
trabalho meritoso que desenvolvem. 
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Atividades de crianças em agosto – “Férias 
Divertidas” 
JUVENTUDE 
 
A Junta de Freguesia de Bucelas em parceria com a 
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Parque 
Escolar de Bucelas (APEE) organizaram durante o mês de 
agosto o Programa “Férias Divertidas” para crianças dos 6 
aos 12 anos. 
 
A atividade, sem custos para os participantes, consistiu em 
ATL e Praia. Estiveram envolvidas 90 crianças e 10 
monitores. 
 
Para além das idas à praia de Carcavelos, as crianças 
tiveram oportunidade de participar em vários jogos de 
interação, atividades desportivas e criação de oficinas 
criativas. 

 
Às 2ªs feiras assistiram na Biblioteca Irene Cruz à “Hora 
do Conto” e às 6ª feiras a sessões de cinema no 
Auditório Tomás Noivo. Visitaram, ainda, a Associação de 
Bombeiros Voluntários de Bucelas, Banda Recreativa de 
Bucelas, Clube Futebol os Bucelenses, e a Academia 
Gracie Barra no Infantado-Loures, que também 
colaboraram nesta iniciativa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenções em árvores de 
grande porte 
AMBIENTE 
Na sequência da cedência de plataforma 
elevatória por parte da Câmara Municipal de 
Loures no dia 13 de setembro, a Junta de 
Freguesia de Bucelas procedeu ao corte de 
ramos em árvores de grande porte. 
As intervenções foram feitas na Bemposta e 
Vila de Rei em árvores cujos ramos obstruíam 
a iluminação pública e cabos de 
telecomunicações. Também na vedação do 
parque de jogos do Clube Futebol Os 
Bucelenses, foi retirada trepadeira que 
causava perigo de queda da mesma. 
 
 

Pinturas no Freixial 
OBRAS 
 

Os serviços operacionais da Junta de 
Freguesia de Bucelas estão a proceder 
a pinturas em zonas de espaço público 
na localidade do Freixial. 
O chafariz, sanitários públicos, muros 
adjacentes a artérias, corrimãos, parque 
infantil e outros locais de lazer já foram 
ou vão ser alvo de intervenção.  

 
. 
 

 
 
 
Colocação de espelhos 
parabólicos 
OBRAS 
 

A Junta de Freguesia de Bucelas 
colocou espelhos parabólicos em 
diversos locais da freguesia, de forma 
a de garantir melhor segurança aos 
automobilistas. 
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Parque infantil do Freixial 
iluminado  
OBRAS 
 
A pedido da Junta de Freguesia de 
Bucelas, a Câmara Municipal de 
Loures em articulação com a E-
Redes solucionou a falta de 
iluminação pública no parque infantil 
do Freixial. 
Há vários meses que o local carecia 
de intervenção por falta de ligação 
elétrica. Os quatro candeeiros que 
se encontravam no interior do 
recinto foram deslocalizados para o 
exterior e substituídos por novas 
colunas com iluminação de sistema 
led. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Colocação e substituição 
de sinalização vertical 
OBRAS 
A Junta de Freguesia de Bucelas 
tem vindo a substituir a sinalização 
de trânsito vertical em diversos 
locais da freguesia, por se 
encontrar em mau estado e 
obsoleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pinturas na Bemposta 
OBRAS 
O Recanto da Cultura, o Poço do 
Vale, o depósito de Santo António 
e o chafariz na Rua 25 de Abril na 
Bemposta foram alvo de 
remodelações e pinturas. 
Estas obras, a cargo da Junta de 
Freguesia de Bucelas, inserem-se 
no programa de requalificação dos 
espaços públicos emblemáticos da 
freguesia. 
 
 

 
 

Nova Imagem da Junta de 
Freguesia de Bucelas 
INSTITUCIONAL 

 

Foi entendimento do executivo da Junta 
de Freguesia de Bucelas criar uma nova 
imagem da autarquia. 
 
A nova imagem identificativa da freguesia 
é mais adaptada aos tempos atuais, 
distinta e moderna que incorpora 
sentimentalmente o que mais caracteriza 
a freguesia. 
 
 
 

 
 
 
 
Realizou-se no dia 14 de setembro, no 
auditório Tomás Noivo, em Bucelas a 
entrega do prémio “Melhores Alunos da 
Freguesia de Bucelas”. 
 
Foram distinguidos 19 alunos do 4º ao 
9º ano de escolaridade. 
 
A iniciativa promovida pela empresa 
Santos e Vale em parceria com a Junta 
de Freguesia de Bucelas e o 
Agrupamento de Escolas 4 de Outubro, 
premiou o mérito escolar dos alunos da 
freguesia de Bucelas no ano letivo 
2021/2022. 
 

O brasão continua a ser o símbolo 
oficial da Freguesia de Bucelas, 
mantendo-se, nesta nova imagem, a 
sua simbologia, tendo sido adicionado 
o cacho de uvas, identificativo da 
Capital do Arinto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na sessão, para além de todos os 
premiados, pais, familiares e 
professores, estiveram presentes os 
elementos do executivo da Junta de 
Freguesia de Bucelas; António 
Marcelino em representação do 
presidente da Câmara Municipal de 
Loures; Joaquim Vale da empresa 
Santos e Vale; Isabel Alves em 
representação do Agrupamento de 
Escolas 4 de Outubro e Bruno Serra 
da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação do Parque 
Escolar de Bucelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alunos recebem prémio de 
mérito escolar 

EDUCAÇÃO 
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Crianças de Bucelas promovem “Vai para a 
escola... a Pedalar” 
AMBIENTE 
 
O Município de Loures associou-se às comemorações do 
Dia Europeu sem Carros, promovendo a iniciativa Vai para 
a escola... a Pedalar, integrada na Semana Europeia da 
Mobilidade. 
No dia 22 de setembro, cerca de 70 crianças das escolas 
básicas n.º 2 de Loures e de Bucelas participaram naquelas 
comemorações. Devidamente fardadas (Polícia Municipal de 
Loures, PSP e GNR), as crianças deslocaram-se de bicicleta 
entre o Parque Adão Barata e os Paços do Concelho de 
Loures, onde as esperava outro grupo de jovens igualmente 
fardados, as forças de segurança e as respetivas ciclo-
patrulhas, e ainda o Serviço Municipal de Proteção Civil e 
os Bombeiros Voluntários de Loures. 
 

 
As crianças foram recebidas pela vice-presidente da 
Câmara Municipal de Loures, Sónia Paixão, e pela 
vereadora responsável pela Polícia Municipal, Paula 
Magalhães, às quais se juntaram, no final da iniciativa, as 
mascotes Fox (Polícia Municipal), Falco (PSP) e Fire 
(bombeiros). 
Este evento pretendeu, simultaneamente, assinalar a 
abertura do novo ano escolar, com vista a trabalhar 
comportamentos e hábitos saudáveis junto dos mais 
jovens, bem como apresentar as forças de segurança à 
comunidade escolar. 

   

 

 
Câmara Municipal promove 
“Bucelas À Prova” 
EVENTOS 
 
No âmbito da promoção de Bucelas e 
do seu vinho, o Município de Loures, 
através do Divisão de Economia e 
Inovação organizou diversas Provas de 
Vinho na Freguesia e pelo concelho. 
 
 

Arinto de Bucelas e Sabores 
Saloios 
EVENTOS 
 
O Jardim Major Rosa Bastos, em 
Loures, recebeu nos dias 3,4 e 5 de 
junho, mais uma edição da Mostra de 
Arinto de Bucelas e Sabores Saloios, 
um evento organizado pela Câmara 
Municipal de Loures. 
 

Venha vindimar a Bucelas 
TURISMO 
 
Uma iniciativa promovida pela Câmara 
Municipal de Loures, consiste em 
experienciar a vindima num produtor 
da Região Demarcada de Bucelas, 
berço da casta Arinto, e usufruir de 
uma degustação de produtos regionais 
e vinho Arinto DOC Bucelas, 
acompanhado de momento musical. 
 

Câmara Municipal promove Ao 
Sabor da Música – Jantar vínicio 
GASTRONOMIA 
 
No sentido de promover Bucelas e o 
concelho, o seu vinho e gastronomia o 
Município de Loures, através da Divisão de 
Turismo, realizou diversos Jantares Vínicos – 
Ao Sabor da Música. 
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ALTICE substitui postes 
de telefone em perigo 
OBRAS 
 
A pedido da Junta de Freguesia de 
Bucelas, a empresa ALTICE 
procedeu à substituição de diversos 
postos de telefone que estavam em 
perigo de queda constituindo uma 
ameaça para pessoas e bens.  
Foram intervencionados postes no 
Freixial, Bemposta, Bucelas e Vila 
de Rei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMAR regularizam 
tampas de esgoto 
OBRAS 
No intuito de garantir melhor 
segurança a peões e 
automobilistas, a Junta de 
Freguesia de Bucelas, intercedeu 
junto dos SIMAR no sentido de 
regularizar as tampas de esgoto 
face ao pavimento das estradas, 
em diversos arruamentos da 
Freguesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substituição e Reparação 
de Contentores de RSU 
pelos SIMAR 
OBRAS 
 
A Junta de Freguesia de Bucelas, 
intercedeu junto dos SIMAR no 
sentido de serem reparados e 
substituídos um número de 
contentores de RSU que se 
encontravam danificados ou em 
falta pela Freguesia. Até ao 
momento, já foram reparados e 
substituídos mais de 3 dezenas de 
recipientes, e esperamos que que 
nos próximos meses todas as 
situações reportadas por este 
executivo sejam resolvidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pinturas em Vila de Rei 
OBRAS 

 

 
Os serviços operacionais da Junta de 
Freguesia de Bucelas procederam à 
pintura de chafarizes e espaços de 
lazer em Vila de Rei. 
Paralelamente decorreram trabalhos 
de corte e limpeza de ervas e 
arbustos nas artérias daquela 
localidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No seguimento de obra de 
manutenção a cargo da Câmara 
Municipal de Loures nos parques 
infantis do concelho, foi realizada a 
substituição do pavimento da zona de 
segurança junto ao escorrega e 
baloiço no Parque Infantil do Freixial. 
 
Naquele parque, o baloiço já havia 
sido substituído e feita a manutenção 
do escorrega. 
 
 
 

  

Parque Infantil do Freixial 
OBRAS 
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Associativismo 
 
 

 

Banda Recreativa de Bucelas no Festival de 
Bandas 
 
 
A Banda Recreativa de Bucelas marcou presença no 
Festival de Bandas Filarmónicas e Orquestras Ligeiras do 
Concelho de Loures. 
O festival, organizado pela Câmara Municipal de Loures, 
decorreu entre os dias 26 e 28 de novembro de 2021 
no Pavilhão Paz e Amizade em Loures. 

 
A excelente atuação da Banda Recreativa de Bucelas 
ocorreu na tarde do dia 27 de novembro. 
Hélio Santos, presidente da Junta de Freguesia de 
Bucelas assistiu à participação da banda da freguesia, 
acompanhado pelo presidente da coletividade, Guilherme 
Gomes. 

   

 

 
O evento de cariz solidário, promoveu o 
incentivo de donativos para os 
Bombeiros de Bucelas. 
 

Grupo Columbófilo de 
Bucelas comemorou 75º 
aniversário 
 
Grupo Columbófilo de Bucelas 
comemorou 75º aniversário 
No dia 1 de outubro de 2022 na sede 
da A.R.C.D. Vila de Rei, realizou-se 
almoço de comemoração do aniversário 
e entrega de prémios relativa à 
campanha de 2022. 
A convite da coletividade, Alexandra 
Ferreira, secretário da Junta de 
Freguesia de Bucelas marcou presença 
no evento que contou com dezenas de 
sócios, familiares e amigos. 
 
 

Procissão no Freixial 
 
Realizou-se, no dia 8 de dezembro 
2021, a procissão em honra de Nossa 
Senhora da Conceição na localidade 
do Freixial. 
Antecedida de missa dirigida pelo 
pároco Tiago Neto, a chuva não 
interrompeu a procissão que desfilou 
pelas ruas da povoação. 
O executivo da Junta de Freguesia de 
Bucelas, Hélio Santos, João Pedro 
Costa e Alexandra Ferreira participaram 
no evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caminhada das Bruxas 
 
No dia 6 de novembro de 2021 realizou-se 
a Caminhada das Bruxas 2021 organizada 
pelo Bucelas Aventura. 
A caminhada noturna pelos trilhos da 
freguesia de Bucelas, com uma extensão 
de cerca de 10 Km, teve início às 21:00 
horas com partida do Largo dos 
Bombeiros Voluntários de Bucelas e contou 
com a presença de mais de uma centena 
de participantes. 
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Associativismo 
 
 

 

Concerto de Natal 
 
 
Realizou-se na noite de 18 de dezembro, na Igreja Matriz 
de Bucelas, o Concerto de Natal da Banda Recreativa de 
Bucelas. 
No excelente concerto protagonizado pela respetiva 
banda, muitas foram as pessoas que assistiram ao 
espetáculo. 
Foram ainda apresentados cinco jovens músicos, 
provenientes da escola de música daquela coletividade, 
que atuaram pela primeira vez em público. 

 
A organização do evento esteve a cargo da Banda 
Recreativa de Bucelas e contou com o apoio da Junta de 
Freguesia de Bucelas, que esteve representada pelos 
elementos do executivo, Hélio Santos, João Pedro Costa e 
Alexandra Ferreira. Marcaram, também, presença o 
presidente da Assembleia de Freguesia de Bucelas, 
António Marcelino e o adjunto da vice-presidente da 
Câmara Municipal de Loures, Carlos Moreira. 

 

 
do Cabo. Seguiu-se o concerto da Banda 
Recreativa de Bucelas. 
A Junta de Freguesia de Bucelas, para 
além do habitual apoio logístico, 
concedeu apoio financeiro de 300 euros. 
 
Tomada de posse do novo 
adjunto de comando dos 
Bombeiros de Bucelas 
 
A tomada de posse do novo adjunto de 
comando dos Bombeiros Voluntários de 
Bucelas, Márcio José Dias Ferreira, 
decorreu no dia 3 de março. 
 
A cerimónia, que teve lugar nas 
instalações da associação, foi dirigida 
pelo comandante da corporação, Rui 
Máximo Santos que, também, deu 
promoção a três estagiários e a 
passagem ao Quadro de Honra, por 
limite de idade, a João Rodrigues 
Delgado. 

 
Estiveram presentes o chefe do 
Gabinete de Apoio à Presidência da 
Câmara Municipal de Loures, André 
Antunes, em representação do 
presidente do município e os 
elementos do executivo da Junta de 
Freguesia de Bucelas, Hélio Santos, 
Alexandra Ferreira e João Pedro Costa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festejos em honra N.S. da Paz – 
Bemposta 
 
A festa de Nossa Senhora da Paz realizou-
se nos dias 22, 23 e 24 de janeiro na 
localidade da Bemposta. 
No dia 23, após a missa campal celebrada 
pelo padre Tiago Neto, desfilou pelas 
artérias da aldeia a procissão religiosa em 
honra da padroeira com a presença da 
imagem de Nossa Senhora 
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Associativismo 

 
 

 

Trail Bucelas 2022 
 
 
Realizou-se na manhã do dia 10 de abril o Trail Bucelas 
2022. 
 
O evento de cariz solidário a favor da Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Bucelas, foi 
organizado por aquela instituição e pelo grupo Bucelas 
Aventura. Teve o apoio da Junta de Freguesia de 
Bucelas, Câmara Municipal de Loures e REN-Rede 
Energética Nacional. 

 
O trail running, corrida pedestre em natureza pelos trilhos 
e caminhos de Bucelas, foi composta por três provas, a 
caminhada, o trail curto (11 Km) e o trail longo (21 Km). 
Participaram no evento mais de 400 atletas. 
 
 

  
Procissão em honra de Santa 
Ana em Vila Nova 
 
Em Vila Nova realizou-se no dia 12 de 
junho, pela primeira vez, a procissão em 
honra de Nossa Senhora de Santa Ana, 
padroeira daquela localidade. 
Após a eucaristia celebrada no pavilhão 
do Centro de Cultura e Desporto de Vila 
Nova, as imagens de Santa Ana e de 
Nossa Senhora do Cabo percorreram as 
ruas da aldeia. 
No final das celebrações, os presentes 
tiveram oportunidade de assistir à 
Marcha Infantil da Paróquia de Bucelas 
e Comissão da Nossa Senhora do Cabo; 
O executivo da Junta de Freguesia de 
Bucelas, Hélio Santos, João Pedro Costa 
e Alexandra Ferreira estiveram presentes 
nos festejos, na companhia do 
presidente da direção do CCD Vila Nova, 
Nuno Lourenço e de muitos populares. 
 

 
Casa do Povo de Bucelas 
encerra ano de atividade 
com sarau 
Realizou-se na tarde do dia 25 de 
junho a festa de encerramento de final 
de ano das atividades da Casa do 
Povo de Bucelas. 
O Pavilhão Leonel Pires, em Bucelas, 
acolheu a festividade com a exibição 
das várias classes de ginástica infantil 
e sénior, hip-hop e karaté da Casa do 
Povo. 
O grupo de ginástica e danças de 
salão do ATL de Bucelas, também 
abrilhantaram o evento. 
A convite da coletividade, a Câmara 
Municipal de Loures e a Junta de 
Freguesia de Bucelas estiveram 
presentes representados pela vice-
presidente do município Sónia Paixão e 
pelo presidente da Junta Hélio Santos. 

Núcleo Sportinguista de 
Bucelas comemorou 20º 
aniversário 
 
No passado dia 12 de maio, o Núcleo 
Sportinguista de Bucelas comemorou o seu 
20º aniversário num jantar convívio, onde 
se juntaram associados, simpatizantes, 
representantes do movimento associativo e 
outros convidados. 
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Associativismo 
 
 

 

159º Aniversário da Banda Recreativa de Bucelas 
 
 
A Banda Recreativa de Bucelas comemorou o 159º 
aniversário no dia 26 de junho. 
 
As comemorações tiveram lugar na sede da coletividade, 
onde decorreu missa campal no período da manhã e 
concertos, no período da tarde, pela banda juvenil 
daquela associação, Banda Recreativa de Bucelas e a 
banda convidada da Sociedade Filarmónica União 
Agrícola de Pinhal Novo. 

 
A convite da coletividade, Hélio Santos, presidente da 
Junta de Freguesia de Bucelas marcou presença no 
evento que contou, também, com a participação do 
vereador da Câmara Municipal de Loures, Nuno Dias. 
 
A Junta de Freguesia de Bucelas contribuiu com 500 
euros para a aquisição de um novo instrumento para um 
jovem músico. 
 

 

 
14º aniversário da Confraria 
do Arinto de Bucelas 
 
A Confraria do Arinto de Bucelas 
comemorou o 14ºaniversário no dia 25 
de julho. Na sua sede, na Chamboeira, 
realizou-se jantar comemorativo com a 
presença de confreiras e confrades, 
representantes de coletividades da 
freguesia e convidados. 
Hélio Santos, presidente da Junta de 
Freguesia de Bucelas participou no 
evento que contou, também, com as 
presenças dos vereadores da Câmara 
Municipal de Loures, Nelson Batista e 
Vasco Touguinha, bem como do 
presidente da Junta de Freguesia de 
Loures, António Pombinho. 
 

 
62º aniversário da Casa do 
Povo de Bucelas 
 
A Casa do Povo de Bucelas 
comemorou, no dia 30 de julho, o seu 
62.º aniversário. 
Num jantar convívio, nas suas 
instalações, diretores, associados e 
convidados confraternizaram e 
comemoraram a efeméride. 
João Pedro Costa em representação 
da Junta de Freguesia de Bucelas e 
Paula Magalhães, vereadora da Câmara 
Municipal de Loures estiveram 
presentes na cerimónia. 

 
 

 
 
 
 

70º aniversário da A.R.C.D. de 
Vila de Rei 
 
No dia 10 de julho, a A.R.C.D. de Vila de 
Rei comemorou o seu 70º aniversário num 
almoço convívio realizado na sua sede, 
onde se juntaram associados, 
simpatizantes, representantes do 
movimento associativo e outros 
convidados. 
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Associativismo 
 
  

 

Festejos em honra de Anjo Custódio da Nação - 
Bucelas 
 
 
No dia 17 de julho na vila de Bucelas realizou-se a 
tradicional procissão em honra do Anjo Custódio da 
Nação. 
 
Foram muitos os presentes que, pelas ruas de Bucelas, 
assistiram à passagem do cortejo religioso. 
 
A festa anual organizada pela Banda Recreativa de 
Bucelas entre os dias 15 e 19 de julho, conta com 
muita animação, música, concertos e outros 
divertimentos. 
A Junta de Freguesia de Bucelas para além do habitual 
apoio logístico, apoiou financeiramente com o valor de 
750 euros. 
 

 
 
O executivo da Junta de Freguesia de Bucelas, Hélio 
Santos, João Pedro Costa e Alexandra Ferreira estiveram 
presentes nas celebrações festivas. 
 
 
 

   

  
O salão do Grupo Musical e Recreativo 
da Bemposta foi palco do evento que 
contou com a participação do rancho 
organizador e dos grupos convidados, 
Grupo de Danças e Cantares dos 
Pioneiros de Vendas Novas e do Rancho 
Folclórico e Etnográfico Os Camponeses 
de Varatojo (Torres Vedras). 
O presidente da Junta de Freguesia de 
Bucelas, Hélio Santos esteve presente na 
festa, assim como Paulo Francisco, 
assessor da vice-presidente da Câmara 
Municipal de Loures. 
 
Moto Clube Cascata 
comemora 1º aniversário 
 
A mais recente associação da freguesia 
de Bucelas comemorou o primeiro 
aniversário no dia 27 de agosto. 
 

O Moto Clube Cascata, fundado em 
02/08/2021, tem como fim a 
promoção e organização de atividades 
motociclísticas com finalidade lúdica e 
social. 
Os festejos decorreram nas instalações 
da A.R.C.D. de Vila de Rei com almoço, 
momento musical e outras animações. 
Na cerimónia de entrega de 
lembranças aos muitos motoclubes 
presentes, a Junta de Freguesia de 
Bucelas fez-se representar pelo 
presidente Hélio Santos, assim como a 
Câmara Municipal de Loures, através 
de Luís Matias, assessor do presidente 
do município. 

Folclore infantil na Bemposta 
 
Inserido nas comemorações do 55º 
aniversário do Rancho de Folclore e 
Etnografia “Os Ceifeiros da Bemposta”, 
realizou-se no dia 25 de setembro a Festa 
de Folclore Infantil, organizada por aquele 
rancho. 
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Festival de Folclore na Bemposta 
 
 
Realizou-se no dia 3 de setembro de 2022 a Festa de 
Folclore e da Cultura Popular, organizado pelo Rancho 
de Folclore e Etnografia “Os Ceifeiros da Bemposta”. O 
festival marcou, também, o 55º aniversário daquele 
rancho folclórico. 
 
A Festa do Folclore contou ainda com a participação 
de dois grupos convidados: o Rancho Folclórico da 
Casa do Povo do Pego (Abrantes) e o Grupo 
Etnográfico Danças e Cantares do Minho. 

 
A Junta de Freguesia de Bucelas esteve representada pelo 
tesoureiro João Pedro Costa e secretária Alexandra 
Ferreira. Sónia Paixão, vice-presidente da Câmara 
Municipal de Loures e António Marcelino, presidente da 
Assembleia de Freguesia de Bucelas, também marcaram 
presença no evento. 
 

   

  
A Junta de Freguesia de Bucelas, para 
além do habitual apoio logístico, 
concedeu apoio financeiro de 500 euros. 
 
A Junta de Freguesia de Bucelas fez-se 
representar na procissão pela secretária 
do executivo, Alexandra Ferreira. 

 
Festa Anual da Chamboeira 
 
A Festa Anual da Chamboeira e a 
comemoração do 41º aniversário da 
União Cultural Recreativa da Chamboeira 
realizou-se entre os dias 05 a 07 de 
agosto de 2022.  
 
A junta de Freguesia de Bucelas, para 
além do habitual apoio logístico, apoiou 
financeiramente com 350 euros. 

93º aniversário do C.F. “Os 
Bucelenses” 
 
No dia 15 de setembro o Clube 
Futebol “Os Bucelenses” celebrou o 
seu 93º aniversário. 
Nas instalações do clube, após as 
intervenções oficiais, os dirigentes, 
sócios e convidados tiveram 
oportunidade de partilhar o bolo de 
aniversário. 
A data foi, ainda, assinalada com a 
atribuição de emblemas aos sócios 
com 25 e 50 anos de antiguidade. 
A Câmara Municipal de Loures e a 
Junta de Freguesia de Bucelas 
estiveram representados pelos 
presidentes Ricardo Leão e Hélio 
Santos. 

 

Festejos de N.S. Salvação – 
Vila de Rei 
 
Inserido nas festividades em honra de 
Nossa Senhora da Salvação, realizou-se 
no dia 15 de agosto a procissão 
religiosa que percorreu as principais ruas 
de Vila de Rei. 
A festa anual decorreu entre os dias 12 
e 16 de agosto, organizada pela A.R.C.D. 
de Vila de Rei. 
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Associação Humanitária dos Bombeiros de 
Voluntários de Bucelas comemoraram 131 anos  
No passado dia 31 de julho a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Bucelas comemorou o 131º 
aniversário. 

Na sessão comemorativa que decorreu no quartel de bombeiros daquela associação, para além do almoço entre 
diretores, corpo de comando, bombeiros e convidados, foi inaugurado um veículo de transporte de doentes não 
urgentes. 

O presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão esteve presente na cerimónia, assim como o tesoureiro da 
Junta de Freguesia de Bucelas, João Pedro Costa. 
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