
Freguesia de Bucelas

BUCELAS
Após 3 anos de mandato 
autárquico a CDU presta contas 
e informa de um conjunto de 
intervenções feitas na Vila de 
Bucelas.
CDU a diferença que se vê!

OUTROS TRABALHOS:

PAVIMENTAÇÕES DAS RUAS:
José Gomes Fernandes e Maria Lamas, ?

Afonso de Albuquerque, Eça de Queiróz - 
entrada do Jardim de Infância - Visconde de 
Bucelas, troço da Rua da Amorosa, Calçada 
de São Sebastião, parte da Rua João Camilo 
Alves e Rua Augusto Primavera.

Realizaram-se também diversas acções de ?
“tapa buracos”. 

parabólicos.

Colocação e substituição de sinais ?
verticais.

Colocação de placas informativas sobre ?
canideos.

Reparação da Rotunda do Barril, reforço ?
do piso para veículos pesados e 
recuperação do barril.

Recuperação do muro do cemitério.?
Recuperação das escadas no Beco ?

Abrolho.

Reparação de buracos em diversas ?
calçadas.

Colocação de diversos parques de ?
contentores.

Recuperação de muralha na Rua ?
Guilherme Gomes Fernandes.

Recuperação das cadeiras do Auditório ?
Tomás Noivo.

Recuperação da cobertura do edificio ?
sede da Junta de Freguesia.

Colocação de pilaretes condicionantes ? Trabalhos de limpeza do Rio Trancão, ?de zona.
desde a Ponte do Furadouro até à foz do Rio 

Colocação de diversos espelhos ? Boição.
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Colocação de janelas de alumínio no ?
Jardim de Infância.

Recuperação dos bancos de jardins.?
Pintura do exterior e interior, recuperação ?

da cobertura e das bancadas, colocação 
de algerozes, substituição de iluminárias e 
colocação de sistema de som ambiente no 
Mercado Paroquial.

APOIOS E PARCERIAS:

PARQUES E ZONAS VERDES:

PRÓXIMAS INTERVENÇÕES:

Cedência de Transporte às Associações e ?
Colectivdades.

Cedência de Transporte às Escolas e ?
Jardins de Infância para visitas de estudo.

Cedência de materiais, tintas e andaimes ?
para as obras de pintura exterior da Igreja 
Matriz de Bucelas.

Apoio financeiro à Associação ?
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Bucelas, ao Clube de Futebol “Os 
Bucelenses”, à Casa do Povo de Bucelas e à 
Banda Recreativa de Bucelas.

Requalificação da zona verde junto ao 
Museu da Vinha e do Vinho.

Colocação de tapete de relva e arbustos Em parceria com a Câmara Municipal de ?
nas zonas inacabadas do Parque Temático. Loures realizaram-se trabalhos de 

Reparação e pintura das casas de banho, limpeza do Rio Trancão, pintura de ?
coreto, muralha e Estátua dos Ferreiros e a diversas passadeiras, a substituição de 
requalificação das zonas verdes e sistema de diversas iluminárias, a colocação de 
rega da Praça Tomás José Machado. iluminação na Urbanização do Marquês 

Requalificação e pintura dos muros ? e no Parque Temático da Solcasa e a 
envolventes no Largo Espirito Santo. substituição de contentores de recolha 

Recuperação do Parque Infantil do Largo ? de resíduos.
Espirito Santo.

Recuperação e pintura dos lavadouros.?
Pintura dos fontanários no Beco do ?

Abrolho, Rua João Camilo Alves e Largo da Pavimentação da Rua Visconde de 
Madalena.

Bucelas.
Recuperação dos fontanários na N115.? Pavimentação da Rua Eça de Queiroz.
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