Intervenções/Obras

Continuamos a trabalhar para uma cidade mais cuidada, regenerada e requalificada.

- Limpezas de linhas de água no concelho

- Limpeza dos filtros dos aparelhos de ar condicionado dos edifícios municipais - março 2019

- Recuperação da Iluminação do Parque Radica l - fevereiro 2019

- Reparação da iluminação da torre da Rotunda Villiers Sur Marne - janeiro 2019

- Limpeza/lavagem de contentores de RSU - Resíduos Sólidos Urbanos - janeiro 2019

- Pintura de marcações rodoviárias - janeiro 2019

- Limpeza das paredes do exterior do Centro de Convívio - janeiro 2019

- Requalificação de passadeiras sobrelevadas - janeiro 2019

- Limpeza das coberturas do Posto de Turismo, Praça de Táxis e Centro de Convívio - janeiro
2019
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- Arranjo das floreiras da Avenida Dr. José Eduardo Vitor das Neves - dezembro 2018

- Limpeza de cobertura da Praça de Taxis - outubro 2018

- Limpeza e manutenção de espaços verdes - outubro 2018

- Corte de Árvore no jardim Afonso Serrão Lopes - Zona Verde - outubro.2018

- Demolição e limpeza de habitações do Bairro Frederico Ulrich - setembro 2018

- Construção de passeio na Rua das Texugueiras - setembro 2018

- Reparadas caixas de saneamento e tampas - setembro.2018

- Limpeza dos Grafitis no Recinto Multiusos - setembro.2018

- Reparações no Lago da Locomotiva 094 - setembro.2018

- Limpeza e reparações no Lago da Praça Salgueiro Maia - setembro.2018

- Reparação de bebedouros deteriorados da Ciclovia -agosto.2018

- Reparadas caixas de saneamento e tampas - junho.2018
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- Colocação da caleira no telhado do alpendre d o Jardim de Infância da Zona Verde - junho
2018

- Limpeza e lavagem das escadas de acesso ao tabuleiro por cima da linha férrea e limpeza do
tabuleiro - junho 2018

Pequenas intervenções desta qualidade fazem grande diferença levando a uma melhoria
contínua do espaço público.
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