
Meãs Impermeabilização de valetas, com betão,
para escoamento pluvial, em estrada
municipal coletora

Agosto Setembro 5 dias uteis

Miranda do 
Corvo

Alargamento da plataforma de via pública
na Rua das Fontainhas

Dezem
bro

Dezembro 10 dias 
uteis

Trémoa Reparação e pintura dos paramentos
exteriores do depósito de abastecimento á
povoação, em Trémoa

Novem
bro

Novembro 10 dias 
uteis

Miranda do 
Corvo

Consolidação, impermeabilizaçao e pintura
do deposito de abastecimento á povoação,
em Lameiro Basco

Janeiro Maio 45 dias 
uteis

Godinhela Substituição de pavimento interior na
Escola Primária de Godinhela

Outubr
o

Outubro 7 dias uteis
Miranda do 

Corvo
Remodelação parcial do sistema de
escoamento pluvial na Praceta Luis de
Camões

Novem
bro

Dezembro 10 dias 
uteis

Miranda do 
Corvo

Substituição de troços de conduta de
abastecimento público, na Vila

Setemb
ro

Novembro 15 dias 
uteis

Miranda do 
Corvo

Reconstrução de sistema de rega em área
verde, na Quinta do Viso

Outubr
o

Novembro 5 dias uteis
Miranda do 

Corvo
Reparação e pintura exterior de azenha, na
Quinta da Paiva 

Setemb
ro

Outubro 4 dias uteis
Pereira Recondução de águas pluviais na envolvente

ao Parque Desportivo
Dezem

bro
Dezembro 5 dias uteis

Corvo Pavimentação de area de alargamento de
plataforma de via, na Estrada Real

Novem
bro

Dezembro 5 dias uteis
Miranda do 

Corvo
Reconstrução de troço de muro de gabião,
na Volta da Costa

Novem
bro

Dezembro 5 dias uteis
Miranda do 

Corvo
Colocação de manilhas em linha de água, na
Zona Industrial, junto a Aterro Municipal 

Setemb
ro

Outubro 15 dias 
uteis

Miranda do 
Corvo

Impermeabilização de valetas, com betão,
para escoamento pluvial, em troço da
Estrada Real

Setemb
ro

Outubro 4 dias uteis

Pereira Execução de valetas em betão para
assegurar continuidade do escoamento
pluvial, em troço de arruamento público 

Setemb
ro

Setembro 2 dias uteis

Morada Reconstrução de troço de muro de suporte
de via publica

Outubr
o

Outubro 4 dias uteis
Miranda do 

Corvo
Aplicação de sinalização vertical
identificativa de toponimia

Setemb
ro

Dezembro 15 dias 
uteis

Miranda do 
Corvo

Reparação e limpeza de orgãos de drenagem
em estradas municipais

Janeiro Fevereiro 20 dias 
uteis

Miranda do 
Corvo

Manutenção de obras de arte em linhas de
água, designadamente pontes e pontões

Janeiro Fevereiro 30 dias 
uteis

Miranda do 
Corvo

Selagem de pavimentos com emulsão
betuminosa em estradas municipais

Janeiro Fevereiro 10 dias 
uteis

Miranda do 
Corvo

Reparação de pavimentos com reposição
pontual de betuminosos em vias municipais

Janeiro Dezembro 90 dias 
uteis

Miranda do 
Corvo

Limpeza e manutenção de terrenos
municipais na Zona Industrial e Alameda
das Moitas

Feverei
ro

Fevereiro 5 dias uteis

Miranda do 
Corvo

Aplicação de vedação no Parque Infantil do
Bairro Sá Carneiro

Janeiro Janeiro 3 dias uteis
Miranda do 

Corvo
Substituição de troço de conduta de
abastecimento entre o Lameiro do Basco e o
Bairro Sá Carneiro

Outubr
o

Novembro 20 dias 
uteis

Miranda do 
Corvo

Instalação do caudalímetros em
reservatórios, de abastecimento em baixa
pressão

Setemb
ro

Novembro 6 dias uteis
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Meãs Execução de muro de suporte de via pública Janeiro Janeiro 7 dias uteis
Godinhela Requalificação da Escola Básica da

Godinhela
Janeiro Fevereiro 15 dias 

uteis
Miranda do 

Corvo
Reparação e manutenção de calçada em
espaços públicos da Vila

Janeiro Dezembro 90 dias 
uteis

Miranda do 
Corvo

Execução de sinalização horizontal na
Alameda das Moitas

Janeiro Fevereiro 4 dias uteis
Miranda do 

Corvo
Requalificação interior em compartimentos
no Mercado Municipal, para cedência
temporária a Associação Abútrica

Janeiro Fevereiro 5 dias uteis

Miranda do 
Corvo

Execução de pintura interior nas Piscinas
Municipais

Janeiro Fevereiro 10 dias 
uteis

Miranda do 
Corvo

Sinalização horizontal de desniveis na Praça
da Liberade

Janeiro Fevereiro 8 dias uteis
Miranda do 

Corvo
Reparação na Biblioteca Municipal Janeiro Fevereiro 6 dias uteis

Miranda do 
Corvo

Manutenção de passadiços de madeira na
Volta da Costa

Janeiro Fevereiro 10 dias 
uteis

Miranda do 
Corvo

Instalação de VRP em sistemas de
abastecimento à população

Janeiro Fevereiro 10 dias 
uteis

Moinhos Construção de passeio no interior da
povoação dos Moinhos, na Rua da Capela

Janeiro Fevereiro 10 dias 
uteis

Miranda do 
Corvo

Poda de plátanos na Praça José Falcão Feverei
ro

Fevereiro 4 dias uteis
Carapinhal Abertura e reformulação do sistema de

escoamento Pluvial na povoação do
Carapinhal

Março Abril 10 dias 
uteis

Miranda do 
Corvo

Reformulação de iluminação de nave da
Piscina Municipal

Março Maio 8 dias uteis
Lobazes Pavimentação de espaços cedidos para

dominio público na povoação de Lobazes
Feverei

ro
Março 6 dias uteis

Miranda do 
Corvo

Reabilitação dos balneários e dos muros
exteriores no parque desportivo do Bairro de 
Sá Carneiro

Setemb
ro

Setembro 20 dias 
uteis

Miranda do 
Corvo

Pintura do muros do Cemitério municipal Junho Junho 10 dias 
uteis

Miranda do 
Corvo

Apoio logistico à concretização de eventos
lúdicos e culturais

Janeiro Dezembro 70 dias 
uteis

Gaiate Requalificação de plataforma de caminho
vicinal

Outubr
o

Novembro 10 dias 
uteis

Semide Substituição de pavimento no deambulatório
exterior do Edificio Multiserviços de
Semide

Outubr
o

Novembro 15 dias 
uteis 

Vale 
Colmeias

Aplicação de grelha em espaço publico para
condução de águas pluviais

Setemb
ro

Outubro 3 dias uteis
Povoa da
Pedreira

Reconstrução de troço de muro de suporte
de via publica

Outubr
o

Outubro 3 dias uteis
União de 

Freguesias
Aplicação de sinalização vertical
identificativa de toponimia

Setemb
ro

Dezembro 10 dias 
uteis

União de 
Freguesias

Reparação e pavimentação com reposição
pontual de betuminosa

Janeiro Fevereiro 40 dias 
uteis

Semide Pavimentação de espaços públicos junto à
Associação Recreativa da Granja de Semide

Feverei
ro

Fevereiro 6 dias uteis

Segade de Cá Reconstrução de via pública adjacente ao
Rio Ceira em Segade de Cá

Feverei
ro

Fevereiro 5 dias uteis
Casal das 

Corte
Contrução de abrigo de passageiros em
Casal das Cortes

Feverei
ro

Março 5 dias uteis
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Semide Reinstalação de iluminação da fachada do
Mosteiro de Santa Maria em Semide

Março Abril 10 dias 
uteis

Vidual Reparação de muro em praceta no Vidual Maio Junho 4 dias uteis
Casal da
Senhora

Requalificação de acesso pedonal em
habitação social no Casal da Senhora

Janeiro Janeiro 5 dias uteis
Fundo da
Ribeira

Requalificação de estrada rural em Casal da
Senhora e Fundo da Ribeira

Maio Maio 7 dias uteis
Vidual Pavimentação de áreas cedidas para

dominio público na povoação do Vidual
Maio Junho 15 dias 

uteis 
Pomar de
Braços

Instalação subterrânea de condutas para
drenagem de águas pluviais na povoação de
Pomar de Braços

Junho Junho 10 dias 
uteis

Granja de
Semide

Instalação de tubagens para condução de
água nascente até reservatórios de combate
a incêndio com meios aereos

Feverei
ro

Abril 5 dias uteis

Semide Apoio logistico à concretização de eventos
lúdicos e culturais

Janeiro Dezembro 30 dias
uteis

Lamas Aplicação de sinalização vertical
identificativa de toponimia

Setemb
ro

Dezembro 15 dias 
uteis

Lamas Pavimentação de alargamentos de áreas
cedidos para via pública

Abril Maio 5 dias uteis
Casais de S. 

Clemente
Impermeabilização de valetas e execução de
orgãos de drenagem pluvial na Rua do
Lombo

Janeiro Fevereiro 10 dias 
uteis

Morada Execução de troço de valeta para
escoamento de águas pluviais 

Janeiro Fevereiro 3 dias uteis
Lamas Reparação e pintura de muro de suporte em

Lamas
Janeiro Janeiro 3 dias uteis

Cerdeiras Estabilização de talude, com recurso a
material pétreo, na estrada de acesso á
povoação de Cerdeiras

Janeiro Março 4 dias uteis

Lamas Instalação de tubagens para condução de
água nascente até reservatório de combate a
incêndio com meios aereos 

Feverei
ro

Abril 10 dias 
uteis

Lamas Apoio logistico á concretização e execução
de eventos das freguesias

janeiro fevereiro 15 dias 
uteis

Vila Nova Prolongamento e reformulaçao de sistema
de escoamento subterrâneo de águas
pluviais

Outubr
o

Novembro 8 dias uteis

Gondramaz Abertura e remoção de infestantes em
percursos pedonais florestais recreativos 

Novem
bro 

Dezembro 15 dias 
uteis

Barbens Consolidação, impermeabilizaçao, pintura
do deposito de abastecimento á povoação,
em Cardeal

Setemb
ro

Outubro 3 dias uteis

Cerdeiras, 
Corujeira, 
Casalinho, 
Cabrieira

Requalificação de acessos automovel a

depósitos de abastecimento de água 

Setemb

ro

Novembro 20 dias 

uteis
Torno Reimplantação de assento de contentores de

RSU
Novem

bro 
Novembro 3 dias uteis

Casalinho Construção de orgãos de drenagem em
estada florestal

Setemb
ro

Outubro 2 dias uteis
Vila Nova Aplicação de sinalização vertical

identificativa de toponimia
Abril Maio 10 dias 

uteis

Fre
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de 
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Supegal Retificação e reparação da plataforma de
arruamento, com aplicação de material
pétreo de granulometria extensa

Abril Maio 5 dias uteis

Sra Piedade 
de Tábuas

Retificação e reparação da plataforma de
arruamento, com aplicação de material
pétreo de granulometria extensa

Maio Junho 4 dias uteis

Gondramaz Abertura e limpeza de percursos pedonais
ludicos

Maio Junho 5 dias uteis
Vila Nova Reabilitação de instalações para Centro

Estágio BTT, na Casa do Reis
Junho Junho 6 dias uteis 

Vila Nova Instalação de tubagens para condução de
águas pluviais até reservatórios de combate
a incêndio com meios aereos

Feverei
ro

Abril 5 dias uteis

Vila Nova Apoio logistico à concretização e execução
de eventos ludicos e recreativos

Janeiro Fevereiro 15 dias 
uteis

Vila Flôr Reparação de muro de suporte da estrada
municipal em Vila Flor

Março Abril 15 dias 
uteis

Vila Nova Construção de conduta by-pass para
abastecimento alternativo à população de
Favais

Janeiro Fevereiro 8 dias uteis

Vila Nova Requalificação de troço de estrada
municipal entre Retorta e Limite do
Concelho com Penela

Maio Maio 5 dias uteis

Fre
gue

sia 
de 

Vila
 No

va


