
REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA EN 10 TROÇO 
ENTRE A ROTUNDA DOS CANIÇOS E A RUA SACADURA CABRAL  
 
No sentido de proporcionar um serviço de abastecimento de água de melhor 
qualidade no concelho, vão os Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento, por empreitada, proceder à execução da obra “ Remodelações 
Diversas da Rede de Abastecimento – Póvoa de Sta Iria”. A obra terá lugar na 
berma da EN 10, entre a rotunda dos Caniços e a Rua Sacadura Cabral. 1- 
Rede de distribuição de água A rede de distribuição de água a remodelar 
nesta fase, será em PVC DN 315 mm e PVC DN 110 mm, incluindo os ramais 
domiciliários afectados, e a substituição de acessórios e equipamentos de 
manobra. Para o efeito será necessário interromper, momentaneamente, a 
distribuição de água durante a execução das ligações e transferência dos 
ramais. Os trabalhos terão início durante o mês de Março, prevendo-se a 
sua conclusão em Julho, podendo neste período ocorrer alterações no 
abastecimento de água ou mesmo a sua interrupção ocasional, para a 
execução dos trabalhos complementares. Deverão ser tomadas medidas de 
segurança, nomeadamente, mantendo as torneiras de segurança junto dos 
contadores fechadas, particularmente nos casos em que as habitações se 
encontrem desocupadas ao longo do dia. Solicita-se a melhor compreensão 
de todos para as possíveis deficiências previsíveis no regular abastecimento de 
água, que se tentará, sempre que possível, evitar. 2- Condicionamento do 
Estacionamento Para a realização da remodelação das redes de água e 
ramais, o condicionamento será efectuado por troços não sendo possível o 
estacionamento nesses locais, durante a realização dos trabalhos. Para esse 
facto solicita-se a melhor colaboração de todos. Procuraremos ser breves e 
estamos certos que as melhorias compensarão largamente os incómodos que 
lhes iremos causar.  
 
Vila Franca de Xira, 25 de Fevereiro de 2004  

 
O Presidente do Conselho de Administração 

- Manuel Simões Luís - 
 


