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SERVIÇOS CENTRAIS 

REF. N9 95/SC/86 

LIMPEZA DO EUCALIPTO QUE SE SITUA 

Tendo já decorrido alguns 

do eucalipto em questão e mediante a 

Paisagista Edgar Fontes, torna-se necessário e 

novo desbaste das ramadas secas. 

Dado que se trata de uma árvore com dimensões fora das 

usuais e cuja localização impede a aproximação de meios elevatóri

os mecânicos, tem sido extremamente difícil a este Serviço nos úl

timos anos encontrar pessoal disposto e habilitado a executar o 

trabalho, evitando-se sempre utilizar os funcionRrios do Parque 

dado osriscos que daí advinham e a ausência de preparação especí

fica do mesmo. 

Descobriu-se agora e finalmente uma equipe de bombeiros 

especializados que através da firma Carlindo Vilarinho se dispõe a 

fazer o trabalho pela quantia de Esc. 350.000$00 (trezentos e cin

quenta mil escudos). 

Visto tratar-se de uma quantia elevada foi consultado no

vamente o Sr. Arqt9 Edgar Fontes que nos transmitiu que se trata de 

facto de um preço alto mas que é um trabalho necessário e que en

volve riscos fora do comum. 

De salientar que todos os acidentes pessoais resultantes 

do serviço serão da inteira responsabilidade da firma tendo para 

tal um seguro específico. 

Atendendo ao custo do trabalho e nao existindo verba no 

orçamento do Parque, propõe-se que seja debitado à conta do Parque 

N9 6.3898 - Equipamentos Diversos e Apetrechamento de Recreio. 

Lisboa, 30 de Janeiro de 1986 

José Sena da Fonseca 

Engenheiro 
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-. C'ARLINDO VILARIIHO 

Az . do Porto, Portlo 9 
Porta 4 Pa90 40 Lu8iar 
1600 Lisboa Tel. 7584288 

Contribuinte N. o 805 169253 

Minha ref. ________________ -----

Vossa r ef . ______ -----------------

Á F.ndação Caloul~. Gulbenki n 
1 

, . 
O~çamento ~efer.nte a limpeza de eucallpeto.que se encontra 

junto a~ Auditório G~ande . pela quantia de 350000$00 (trezentos 
e cinquenta mil escudo ) . 

Nota: Neste o~çamento encontram- se incluídos todos os enca~· 
gOI de pesloal e mate~i.l .com excepção da ~etlragem da ma-, 
deira danol cauaadol no edificio . 

Llsboa.23 de Janei~ de 196& 


	SCT 00064.00018_01
	SCT 00064.00018_02

