
- Simplicidade, comodidade e economia: não necessita de controlar o consumo  

de  água,  sendo  o  seu  custo  menor ;

- Acessibilidade: encontra-se com facilidade no subsolo. As águas 

subterrâneas estão disponíveis em muitas áreas onde não há  

acesso às redes de abastecimento público. Daí o custo da 

captação  e  distribuição  ser  mais  barato ;

- Apesar da água da rede pública ser geralmente  

segura para consumo, pode, no entanto, conter 

substâncias que afectem a sua qualidade; 

As águas subterrâneas não necessitam  

de tratamento químico, o que, além de 

ser uma enorme vantagem económi-

ca, é mais  saudável  para  a  saúde;

- A execução por uma empresa 

credenciada, como as Sondagens 

Batalha é uma das premissas básicas 

para  a  garantia  do  investimento.

Principais vantagens da utilização da água de um furo: 

Colocamos à 
disposição toda  a 
nossa experiência  e 

tecnologia para as suas 

necessidades, executa-
mos  Furos  para:

- Consumo Privado (residências, 

jardins, piscinas, etc) e Público 
(Redes de Abastecimento Público e 
Câmaras Municipais)
- Actividades Industriais
- Explorações Agrícolas
- Projectos de Construção (Sondagens e 

Fundações)

Com o objectivo de melhor servir os 
  nossos clientes, dispomos de recursos e 

 técnicos especializados em Hidrogeo-
logia e Geologia, que encontram       

 as soluções mais adequadas a 
implementar no desenvolvimento 
das várias fases de perfuração.

 

A empresa  
Sondagens Ba-

talha, Lda. tem uma 
história com mais de 

20 anos de sucesso na 
execução de captações de 

água em toda a Península 
Ibérica, tendo prestado diversos 

serviços a organizações públicas  
 de reco-   e privadas, empresas

nhecida importância nacionais e 
internacionais.   

A nossa actividade principal é a exe-
cução de furos de diversas dimensões e 
diâmetros para a captação de água em 
todos os tipos de terreno.

Orgulhamo-nos de com o decorrer dos 

anos, termos vindo a evoluir quer no 
trabalho, quer na escolha do melhor e 
mais sofisticado equipamento para 

desempenho da nossa ac tividade. 
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Design: martapestana@netcabo.pt

Exterior

Já todos sabe-

mos que a água    

é fonte de vida, que  

é o constituinte mais  

característico do nosso  

planeta, o que a torna no  

recurso mais precioso de que     

a humanidade dispõe. 

O que talvez muitos não saibam, é 

que esta é cada vez mais escassa, daí 

a importância cada vez maior das 

empresas que a procuram . 

Com mais de 20 anos de experiência,   

as Sondagens Batalha levam com 

profissionalismo, a água até aos seus 

clientes, satisfazendo assim um leque 

abrangente de utilizadores, incluíndo 

mesmo os mais exigentes.

Onde a água ganha mais valor...

Interior

Tel./Fax:  +351 261 811 094

Telem.: +351 969 053 838

Telem.: +351 965 859 297

E.N.116  Pinhal dos Frades   

2655-420 Ericeira  PORTUGAL
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