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Notícias
Site
A SpyBuilding, atenta ao mercado internacional e à presença
estrangeira no mercado nacional, tem já a funcionar a versão
inglesa do seu site.
Universidades
A SpyBuilding está a analisar algumas hipóteses de parcerias com
universidades nacionais.
Basílica da Estrela
A Direção Regional de Cultura aprovou a proposta da Spybuilding
para inspeção da Basílica da Estrela, em Lisboa.

Internacional
Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC)
A Spybuilding e a Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC),
de Rio Grande do Sul, Brasil, assinaram um protocolo de
cooperação, no passado dia 2 de Outubro.
O Presidente da CIENTEC, Eng. Luiz Antonio Antoniazzi, convidou
o Presidente da Spybuilding, Eng. Luís Viegas Mendonça, para
palestrante nas Jornadas Técnicas incluídas nas comemorações
dos 70 anos da Fundação de Ciência e Tecnologia.

Conselhos de manutenção
Caixilharia em madeira:
Deverão ser realizados pelo utilizador os seguintes procedimentos:
De 3 em 3 meses:
Limpeza da sujidade e resíduos de poluição com um pano húmido.
Todos os anos:
Lubrificação das ferragens e verificação do correto funcionamento
dos mecanismos de fecho e manobra. Se necessário, terão de ser
lubrificados com óleo ligeiro ou desmontados para uma manutenção
correcta.
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