
INFORMAÇÕES SOBRE OS TRABALHOS NO EXTERIOR 
 

 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS RIPÍCULAS (RIO-DIZ E RIO NOÉME): 

A Junta de Freguesia, consciente da importância da valorização dos recursos hídricos existentes Rio Diz e 

Noéme, bem como de outros pequenos cursos de água, e da preservação das áreas envolventes aos 

leitos mencionados e da urgência em cuidar, ordenar e deixar fluir a pouca água que os ribeiros e regatos 

ainda vão mantendo, entendeu ser pertinente desenvolver esforços e procurar recursos financeiros 

satisfatórios para alcançar os objetivos referidos e concretizar a limpeza de “área florestal” nas margens 

dos cursos de água. 

O projeto pretende, objetivamente, proceder ao desbaste, corte, limpeza e a um melhor ordenamento da 

vegetação ao longo das margens dos leitos dos cursos de água e dos terrenos imediatamente 

subsequentes. 

O início dos trabalhos foi no mês de julho e já há resultados do progresso. 

 

 



 

  

 

 



LIMPEZA DOS ESTABLECIMENTOS DE ENSINO E OUTROS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS/ASSOCIATIVOS 

 Limpezas e pequenos arranjos nas escolas do 1º Ciclo 

 Limpezas nos Jardins de Infância da Freguesia, nomeadamente: 

no exterior dos Jardins de Infância da Póvoa e Miguel, na EB1 Guarda-Gare, Centro Escolar da 

Sequeira, Escolas Secundárias da Sé e Afonso de Albuquerque 

 

 



PEQUENAS INTERVENÇÕES 

 Limpezas nos Cemitérios da Freguesia – Quintazinha e Monte Barro; Srª dos Remédios; 

Póvoa do Mileu; Carapito; Sequeira e Estação. 

 Ornamentações festivas - a Freguesia colaborou com a C.M.G. no “embelezamento “ da rua 

Francisco de Passos (rua direita). 

 Tratamento de espaços verdes e canteiros públicos nomeadamente as zonas verdes do 

Ferrinho, Bairro do Pinheiro, Polís, Castelos Velhos e Águas Santas. 

 Requalificação da Sala Multiusos da Ex. Freguesia de S. Vicente 

 

 

 

  



LIMPEZA URBANA 

 Limpeza urbana nos diversos Bairros da Freguesia nomeadamente : 

 Rua da Corredoura e Bairro Nª Srª dos Remédios; Alfarazes e na Avª da Estação; Malmedra, 

Dorna, Torrão e Quinta do Pincho; Lameirinhas; Póvoa do Mileu e Bairro da Luz; Galegos, 

Alfarazes e S. Domingos; Tapada do Coelho  

 Limpeza de calçadas antigas 

 Recolha de “Monos” 

 

 

 



 

 


