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2015

Obras a decorrer
Designação
- Beneficiação da E.M 1429 – Quinta da Ponte /Moradia
- Colocação de sebes vivas na crista do talude entre a Câmara
Municipal e a rotunda

Valor
Adjudicação*
17.702,55€
9.849,90€

- Obras de conservação da EB1 de Aguiar da Beira em 2015

22.970,00€

- Construção de muros no estacionamento da EB2 e 3 e outros
trabalhos

146.155,58€

- Desvio e ampliação da conduta de adução ao reservatório de
Aguiar da Beira

8.795,00€

- Pavimentações na vila de Aguiar da Beira
- Demolição do posto de transformação em Coruche
- Ligação do sistema de Mouções ao sistema do Carvalhal do
Eiro

135.532,36€
800,00€
31.988,03€

- Limpeza e pintura de paredes e muros no cemitério de Aguiar
da Beira

9.000,00€

- Pavimentação em calçada em diversas localidades a norte do
concelho

83.333,60€

- Pavimentação em calçada em diversas localidades a sul do
concelho

90.128,50€

- Pavimentações na Vila de Aguiar da Beira
- Construção de arruamento do antigo campo de futebol até à
escola EB 2 e 3.

443.467,56€

- Pontão sobre a ribeira de Carapito entre os limites do
Concelho de Fornos de Algodres e Aguiar da Beira

50.772,22€

- Reabilitação das paredes interiores e cobertura do mercado do
queijo em Mosteiro

7.712,80€

- Redes de abastecimento de água e drenagem residuais de
Quinta dos Matos

167.408,42€

- Substituição da conduta de saneamento num lameiro em
Moreira

4.912,75€

- Substituição do telhado na EB1 da Cortiçada e inclui a
colocação de lã de rocha no telhado

7.500,00€

PÁGINA 1

- Sinalização horizontal e vertical em diversos pontos do
concelho

51.885,80€

- Pavimentação betuminosa na Quinta dos Açores e Quinta das
Lameiras

27.094,75€

- Reparação da cobertura e parede da torre direita na Câmara
Municipal

2.630,00€

- Pavimentação de Caminhos Contíguos à EM Cavaca-Cortiçada

78.641,00€

- Beneficiação da EM Cavaca – Cortiçada

254.838,11€

- Requalificação do Largo da Lameira em Forninhos

119.654,03€

- Requalificação do Largo da Praça de Carapito

118.952,36€

- Redes de abastecimento de água e drenagem residuais em
Valagotes

127.975,95€

- Redes de abastecimento de água e drenagem residuais de
Quinta da Lezíria

188.903,51€

- Ampliação da Biblioteca Municipal

121.115,89€

* valores sem IVA

PÁGINA 2

Obras em plano
Designação

Valor
Adjudicação*

- Construção das infraestruturas das Termas das Caldas da
Cavaca;

163.088,25€

- Construção de acesso à unidade da fábrica do queijo no
Barracão;

124.033,60€

Fornecimento e instalação de equipamentos eficientes na
iluminação pública

13.510,00€

- Redes de abastecimento de água e drenagem residuais em
Mouções;
- Construção da ETAR em colherinhas;
- Desvio da conduta de fornecimento de água ao reservatório de
Aguiar da Beira;
- Construção e reparação de armazém municipal;
- Reconversão do edifício da antiga escola primária de Valverde
para habitação social;

199.500,00€
21.000,00€
100.000,00€
1.800.000,00€
112.975,65€

- Reconversão do edifício da antiga escola do Prado para
habitação social;

55.185,00€

- Restauro dos edifícios do Largo dos Monumentos em Aguiar da
Beira;

20.000,00€

- Valorização do circuito megalítico de Carapito;

110.000,00€

- Construção de ponto de água no sul do concelho;

28.467,00€

- Beneficiação da EM limite do concelho/Gradiz/
Mouções/Estrada da Lapa;

10.000,00€

- Beneficiação e reparação de estradas e caminhos;

50.000,00€

- Extensão das águas residuais das Quintas das Lameiras;

11.851,01€

- Ligação da água do reservatório da Zona industrial à rede de
Aguiar da Beira;

8.092,65€

- Obra de construção do Espaço de apoio municipal ao
desenvolvimento económico;

4.000,00€

- Instalação da feira de gado, em Mosteiro, Freguesia de
Penaverde

202.040,34€

* valores sem IVA

PÁGINA 3

