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MUNICÍPIO ADJUDICA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO NA ZONA NORTE DE AVELÃS DE CAMINHO/SANGALHOS 

 

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na reunião de executivo realizada a 15 de setembro, a 

adjudicação da empreitada da “rede de drenagem de águas residuais e rede de abastecimento de água 

– setor norte de Avelãs de Caminho/Sangalhos” à empresa Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, pelo 

montante de 725.305,44 euros. A obra tem um prazo de execução de 360 dias. 

O projeto irá contribuir para a melhoria das condições ambientais da população e do território, 

contemplando uma reformulação da rede de abastecimento de águas de Avelãs de Caminho. A 

ampliação do setor norte de Avelãs de Caminho/Sangalhos visa reforçar a capacidade de abastecimento 

de água à população, contemplando ainda a execução da rede gravítica de drenagem de águas 

residuais. 

A empreitada abrange parte da povoação de Avelãs de Caminho, bem como parte dos lugares de São 

João da Azenha e Bicarenho. Esta intervenção vai permitir a ampliação da capacidade de adução da 

conduta de adução/distribuição a Avelãs de Caminho e setor norte de Avelãs de Caminho/Sangalhos; a 

remodelação da rede de distribuição do centro de Avelãs de Caminho; e a ampliação da rede de 

distribuição até incluir o abastecimento da Zona Industrial de Avelãs de Caminho. Por outro lado, a 

empreitada contempla ainda a execução de rede gravítica de drenagem de águas residuais com uma 

travessia da EN1/IC2 e um emissário que ligará à rede de saneamento do lugar de São João da Azenha 

que, por sua vez, levará os efluentes à ETAR de Sangalhos. 
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