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Acordo permite repor normalidade na relação com a instituição 

 

Fechado acordo de prestação de serviços com Rádio 

Onda Livre 

 

O Município de Macedo de Cavaleiros chegou a acordo com a Rádio 

Onda Livre para a contratação de serviços àquela instituição local, 

ultrapassando assim um impasse que se arrastava há algum tempo. 

O Presidente do Município refere que "tendo em conta a importância da Rádio 

Onda Livre no panorama informativo regional e o próprio papel que a mesma 

desempenha na divulgação e promoção do nosso concelho, foi vontade da 

Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, desde início, cooperar com a Rádio 

Onda Livre". 

A solução passa agora pela celebração de um contrato de prestação de 

serviços. "Apresentamos uma contraproposta à administração da rádio que foi 

aceite e que será firmada dentro de pouco tempo", sustenta Benjamim 

Rodrigues. "Tal como defendemos desde início, e cumprindo todos os preceitos 

legais, esta é a proposta que melhor defende os interesses de ambas as partes 

e, particularmente, da Rádio Onda Livre, que assim mantém a sua 

independência e isenção". 

Benjamim Rodrigues congratula-se com o entendimento alcançado e sublinha 

uma garantia dada pelo presidente da Rádio, que afiançou que graças a este 



acordo os despedimentos de pessoal ponderados deixam de estar em cima da 

mesa. "Essa é uma excelente notícia ", sustenta o presidente da Câmara 

Municipal de Macedo de Cavaleiros. 

 

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. 
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