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Parecer permite avançar com obras estruturais no concelho macedense 

 

Tribunal de Contas visa empréstimo que permite a 

Macedo de Cavaleiros investir 4,1 milhões de euros 

 

O Tribunal de Contas deu parecer positivo ao empréstimo que irá permitir ao 

Município de Macedo de Cavaleiros suportar a comparticipação financeira de 

cinco projetos de investimento avaliados em mais de 4,1 milhões de euros. “É 

uma excelente notícia para o concelho, dado que estamos a falar de projetos 

muito importantes para a melhoria das condições de vida dos nossos munícipes 

e para a atração de mais turistas e investimento externo”, frisa Benjamim 

Rodrigues, presidente da autarquia macedense. 

Em causa estão os projetos de requalificação do edificado e requalificação urbana 

do Bairro de São Francisco de Assis, que representam um investimento superior 

a 2,6 milhões de euros; bem como a requalificação do Centro Hípico de Grijó 

(283 mil euros); da Valorização do Troço de Macedo de Cavaleiros da Linha do 

Tua (605 mil euros) e a requalificação da Escola Secundária macedense (620 mil 

euros). No total o investimento ascende aos 4,165 milhões de euros, dos quais 

771 mil serão suportados pela câmara através de um empréstimo bancário e o 

restante será comparticipado através de fundos europeus. 

“A aprovação do Tribunal de Contas para estes projetos estruturais, alguns dos 

quais incluídos no Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Macedo de 

Cavaleiros, são mais um sinal claro de que estamos a trabalhar no sentido correto 



para a consolidação e credibilização das contas do nosso município”, explica o 

presidente da autarquia. Benjamim Rodrigues recorda que no caso do Bairro de 

São Francisco de Assis, por exemplo, “são obras fundamentais e esperadas pelas 

pessoas há muito tempo. Temos já candidatos para avançar com as obras, temos 

o visto do Tribunal de Contas, agora é o tempo de seguir os trâmites normais 

para arrancar com os trabalhos no terreno”. 

No caso do Centro Hípico de Grijó, Benjamim Rodrigues sublinha que o projeto 

visa a reconstrução do centro existente, prevendo-se ainda a criação de edifícios 

destinados a boxes e a um picadeiro coberto. “Vamos dar melhores condições 

para a prática de hipismo e, com isso, esperamos atrair mais praticantes não só 

de Macedo de Cavaleiros como de todo o Nordeste Transmontano”, acrescenta. 

O presidente da autarquia macedense destaca ainda a valorização do troço de 

Macedo de Cavaleiros da Linha do Tua. “Estamos a falar de duas estruturas, a 

estação de Macedo e a do Azibo, há muito abandonadas, devido ao encerramento 

da Linha do Tua”, salienta Benjamim Rodrigues. Recorde-se que a antiga estação 

de Macedo passará a ser sede do Geopark Terras de Cavaleiros enquanto a do 

Azibo será transformada num albergue de apoio a cicloturistas e num abrigo para 

bicicletas. As duas estações serão ainda ligadas por uma ciclovia no perímetro 

urbano e por uma ecopista na área da Paisagem Protegida do Azibo. 

“Depois de dois anos de algum sufoco financeiro e de um trabalho sério e rigoroso 

na consolidação de contas e de resolução de problemas antigos, estamos 

finalmente a ver o investimento chegar à nossa terra”, congratula-se Benjamim 

Rodrigues, que acredita que em poucos meses as primeiras máquinas estarão no 

terreno. “Com o visto do Tribunal de Contas já será possível avançar com todos 

os procedimentos e com os concursos necessários para prosseguir com os 

projetos”, sublinha o autarca macedense. 

 

Agradecemos, desde já, a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para 

o esclarecimento de eventuais dúvidas através dos contactos abaixo indicados. 

 



Serviço de Comunicação do Município de Macedo de Cavaleiros 

 

Tel.: 278 420 420 
www.cm-macedodecavaleiros.pt 

https://www.facebook.com/cm.macedodecavaleiros 
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paulo.maia@msimpacto.com | helder.robalo@msimpacto.com | joana.bessa@msimpacto.com 
Tel.: 278 420 420 | 22 203 3028 | Móvel: 96 3021181 | 96 2679553 

file:///C:/Users/Filipa%20Barbosa/Desktop/CM%20Macedo%20de%20Cavaleiros/CM%20Macedo/www.cm-macedodecavaleiros.pt
https://www.facebook.com/cm.macedodecavaleiros
mailto:comunicacao@cm-macedodecavaleiros.pt
mailto:carla.mendonca@msimpacto.com
mailto:paulo.maia@msimpacto.com
mailto:helder.robalo@msimpacto.com
mailto:joana.bessa@msimpacto.com

