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Organização dos seguintes eventos: 

- Sorteio de Natal no Comércio Tradicional; 

- Concurso de Montras de Natal; 

- Festa de Natal para as crianças dos Jardins de Infância e do 1º Ciclo; 

- Mercadinho de natal; 

- Gala Solidária com Concerto de Orquestra de Sopros; 

- Caminhada Natalícia; 

- Festival de Natação para Seniores. 

 

Apoio nos seguintes eventos: 

- XCM Por Terras de Algodres - Maratona e Meia Maratona BTT; 

- XIII Passeio Micológico; 

- I Trail por Terras de Algodres. 

 

Obras por administração direta: 

- Limpeza de bermas na Avenida 25 de Abril e na Avenida nova; 

- Conservação do interior do Tribunal de Fornos de Algodres; 

- Calcetamento em Algodres, Vila Soeiro do Chão e Maceira; 

- Manutenção de vias municipais com colocação de betuminoso em diversas freguesias; 

 

Aquisição de serviços e bens imóveis 

- Prestação de serviços de um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores de contas - em execução; 

- Aquisição de serviços para obras de requalificação e manutenção da Praia Fluvial de Juncais - concluída; 

- Aquisição de serviços para operações de manutenção do relvado do Estádio Municipal - concluída; 

- Aquisição de serviços para trabalhos de extração de plantas invasoras na Ribeira de Muxagata - em execução; 

- Aquisição de serviços para elaboração de Projeto de Reabilitação e Modernização da Escola de Figueiró da 

Granja para infra-estrutura de Ensino Pré Escolar e Básico - concluída; 

- Aquisição de serviços para a conservação e restauro da Anta de Cortiçô - em execução; 

- Aquisição de moinho elétrico (Orçamento Participativo 2016) - em concurso. 

 

Empreitadas 

- Remodelação da cobertura da Piscina Municipal - em execução 
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- Calcetamento de um arruamento em Fuinhas e execução de um passeio e estacionamento na Avenida 25 de 

Abril - em execução; 

- Construção da cobertura da Fonte da Cal - em execução; 

- Reorganização do estacionamento e passeio junto à Escola C+S de Fornos de Algodres - em execução; 

- Demolição de edificação na Rua Fresca na vila de Fornos de Algodres - em execução; 

- Calcetamento de um passeio, levantamento e reposição da calçada na Zona Sul - em adjudicação; 

- Remodelação da sinalização Rodoviária no concelho de Fornos de Algodres - em execução; 

- Obras de requalificação junto ao Polidesportivo na Matança, incluindo arranjos exteriores (Orçamento 

Participativo 2016) - em concurso; 

 

Candidaturas 

- Valorização do Património Natural das Beiras e Serra da Estrela - em preparação; 

- Linha de Apoio ao Turismo acessível - em preparação. 


