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PROJETO “VARANDAS DO PARQUE” VALORIZA QUALIDADE DE VIDA URBANA  
 
 

Hasta pública realiza-se a 16 de julho, a partir das 10h00, no Salão Nobre  
dos Paços do Município de Anadia 

 

 

O projeto de habitação multifamiliar “Varandas do Parque”, localizado na Avenida das Laranjeiras, em 

Anadia, vai ser alienado em hasta pública pela Câmara Municipal de Anadia, a 16 de julho, a partir das 

10h00, no Salão Nobre dos Paços do Município de Anadia. Este empreendimento, com projeto de 

construção aprovado, vai ser edificado junto ao Parque Urbano da Cidade, ainda em construção, e 

pretende melhorar a qualidade de vida urbana, criando um fator de atratividade que contribua para a 

fixação de população naquela zona. 

Os edifícios projetados marcam diferença pela inovação de alguns conceitos arquitetónicos relativamente 

aos existentes, permitindo a requalificação urbana de uma das principais entradas da cidade. Este 

complexo habitacional está inserido num projeto mais amplo, no âmbito do Plano de Ação de 

Regeneração Urbana (PARU) de Anadia. Nesta hasta pública para alienação de terreno e projeto, o preço 

base de licitação dos dois prédios é de 605 mil euros, com lanços obrigatórios de 500 euros. 

Os dois edifícios de habitação – “Varandas do Parque I” e “Varandas do Parque II” – vão ser edificados na 

entrada norte da cidade de Anadia. O projeto “Varandas do Parque I” inclui 18 fogos de tipologia T2 e 

tem uma área de construção de 3299,15m2. O “Varandas do Parque II”, com 3933,50m2, prevê a 

construção de 15 fogos de tipologia T3 e três de tipologia T2. Ambos são constituídos por cave, rés do 

chão e dois andares.  

Mais informação relativa ao projeto está disponível no site do Município de Anadia, em https://www.cm-

anadia.pt/pages/673?folders_list_25_folder_id=1024&fbclid=IwAR3CN9_fzAFq8TdQ9n72Qd5Gv6yTqTdi

DICUELhBwq7I3DfxqzNw37lcT4U. Interessados em participar na hasta pública podem solicitar cópia 

digital dos projetos que constituem os processos de obra. Para o efeito, devem preencher o 

"requerimento para solicitação de cópia digital dos projetos", disponível no site, e enviá-lo para 

planeamento.j.silva@cm-anadia.pt. 
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