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Mais de 30 anos de experência  
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This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
It makes use of the works of Mateus Machado Luna.
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ATIVIDADE

O que fazemos ? 
    
       _  Chão flutuante ;
       _  Pladur ;
       _  Reconstrução de edifícios velhos ;
       _  Canalização ;
       _  Electricista ;
       _  Pintura ;
       _  Construção ;
       _  Apartamentos ;
       _  Casas ;
       _  Ladrilhos 
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 Onde estamos ?
   
   A firma Conde Construções tem uma área de atuação
   perante todo o território nacional com sede em Alcobaça.
   Deste modo, garantimos todos os trbalhos em curso.

 Nosso objetivo ?

  É conquistar a satisfação e confiança dos clientes,
  pelo rigor e qualidade do trabalho que desenvolve.
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Dispõem de um quadro técnico adquirido ao longo de muitos anos de 
experiência pela europa, desta forma pretende-se consolidar o crescer 
oferecendo aos nossos cliente, parceiros, fornecedores e cobradores grande 
rigor, qualidade técnica e excelência engenho.

25 anos 2 anos

3 anos 12 anos
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Alcobaça, piscina levou a volta 
uma camada de cimento e pedra 
por cima.  

Santarém, casa de banho toda remodelada com 
ceramica a volta e um polivam novo.
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PORTFÓLIO

Alcobaça, garagem, chão 
arrancado, levou uma 
camada malha sol, uma 
camada de cimento e por 
ultimo ladrilho.

Santarém, cozinha toda 
remodelada, ceramica 
arrancada e posto de novo.



  

PORTFÓLIO

Estoril, arranjar a churrasqueira, por prateleiras 
marmore, arrancar relva a volta da piscina e por 
ladrilho.

Santarém, 2 casas de banho, 
sanitas novas, ceramica nova 
com autoclismo dentro das 
paredes.
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Apartamento em Alcobaça,móveis 
da cozinha e da casa de banho 
todos vernizados, um polivam novo 
posto casa de banho com uma 
cabine de duche.

Benedita, ceramica colocada nos apartamentos.
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PORTFÓLIO

Pataias, fazer parede a volta da vivenda e 
pintar 

Pataias, vivenda toda forrada a imitar a 
pedra



  

 

CONTACTOS  

Email principal: condeconstrucoes19@gmail.com

Email recursos humanos: conde19recursos.humano@gmail.com

Email contabilidade: dep.decontabilidadeconde@gmail.com

Numero de telemovel: 932425205 
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