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Aposta na reabilitação urbana 

 

Câmara de Macedo de Cavaleiros apresenta 

reabilitação do Bairro de São Francisco 

 

O Município de Macedo de Cavaleiros vai apresentar no próximo dia 29 de 

novembro, o plano de requalificação do Bairro São Francisco de Assis. 

A sessão de esclarecimento aos moradores está agendada para as 20h30, no 

Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros e pretende dar a conhecer os projetos 

da autarquia para melhorar as condições de habitabilidade, assim como dos 

espaços públicos. 

Benjamim Rodrigues, Presidente da autarquia macedense, recorda que "a 

Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros apresentou duas candidaturas, no 

âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), com vista à 

requalificação deste bairro". "Os projetos apresentados preveem a 

requalificação dos espaços públicos e de algum edificado do Bairro de São 

Francisco de Assis", acrescenta o referido autarca. 

As candidaturas representam um investimento global superior a 2,6 milhões de 

euros, sendo que "a cargo da autarquia ficará um esforço financeiro na ordem 

dos 400 mil euros, dado que os projetos contam com um financiamento de 

fundos europeus na ordem dos 85%", acrescenta Benjamim Rodrigues. 



Resta referir que estas candidaturas foram aprovadas, estando agora os 

serviços municipais a organizar os processos de concurso, com vista à 

adjudicação das obras. "Dia 29 de novembro vamos apresentar os projetos aos 

moradores porque, na verdade, são eles que vão beneficiar diretamente da 

intervenção que vamos efetuar", explica o presidente do Município. 

 

 

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 do Município de Macedo de Cavaleiros 
 
Tel.: 278 420 420 

www.cm-macedodecavaleiros.pt 

https://www.facebook.com/cm.macedodecavaleiros 

 

E-mail: comunicacao@cm-macedodecavaleiros.pt | carla.mendonca@msimpacto.com | 

paulo.maia@msimpacto.com | miguel.pinto@msimapcto.com | helder.robalo@msimpacto.com 
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