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Autarquia define horários de encerramento dos espaços comerciais 

 

Espaços comerciais de Macedo de Cavaleiros 

autorizados a encerrar apenas às 23 horas 
 

O Município de Macedo de Cavaleiros autorizou os espaços comerciais do 

concelho a encerrar até às 23 horas ao abrigo da entrada em vigor do Estado de 

Contingência no território de Portugal Continental, entre esta terça-feira e o dia 

30 de setembro. Uma decisão que, de acordo com o presidente da autarquia, 

Benjamim Rodrigues, visa não prejudicar o comércio do concelho, em particular 

o da área da restauração. 

“Os nossos comerciantes já têm sido muito fustigados com a crise que esta 

pandemia está a gerar e tomamos a decisão de permitir que estejam abertos até 

às 23 horas como forma de os ajudar mais um pouco”, explica o autarca 

macedense. Benjamim Rodrigues salienta que a decisão tem particularmente em 

conta os espaços de restauração da cidade. “Nas aldeias os cafés, não tendo 

gente, vão acabar por fechar mais cedo, como por vezes já acontece”, refere. 

“Na cidade as pessoas acabam por sair mais tarde e dificilmente estão 

despachadas para ir a um café ou restaurante antes das 20 horas, pelo que temos 

de permitir que possam estar em funcionamento até mais tarde”, sustenta. 

Não obstante a decisão tomada, o presidente da Câmara Municipal de Macedo 

de Cavaleiros apela a toda a população para que mantenha “o comportamento 

exemplar que tem evidenciado até ao momento, contribuindo para que o número 



de casos positivos de COVID-19 se mantenha relativamente baixo no concelho e 

com focos limitados”. “Todos conhecemos bem as medidas de prevenção 

individual em contexto social que devemos adotar e sabemos a relevância que 

estas assumem na prevenção da transmissão da infeção", recorda. 

 

 

Agradecemos, desde já, toda a atenção dispensada a esta matéria e colocamo-

nos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas através dos 

contactos abaixo mencionados. 

 

Serviço de Comunicação 
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