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agrícola é de 7,6 ha.
Em cerca de 150 anos passou de um lugarejo desconhecido
a sede de concelho, a Vila e em 1999 a cidade. Macedo de
Cavaleiros conheceu um desenvolvimento súbito e acelerado
nos ultimos anos do século XX, porventura inesperado.
O impacto de uma instituição privada de ensino superior
(Instituto Piaget, com cursos de formação de professores
do ensino básico e cursos nas áreas da saúde/enfermagem)
não pode ser ignorado, tendo criado uma nova animação

jovem e académica numa vila de
caracteristicas até hà pouco quase rurais. A
população jovem de alunos desta instituição
significa entre 10 a 15% da população
residente no concelho, algo surpreendente.
A clara melhoria das infraestruturas nos
ultimos vinte anos criou condições para uma
boa qualidade de vida. A beleza natural
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envolvente, associada com as maiores
facilidades de acessibilidades criadas pelo
IP4 (e por um IP2 agora em
desenvolvimento), tornaram o turismo e
serviços associados uma das apostas mais
importantes do concelho. A Área Protegida
do Azibo, com uma bela e excelente praia
fluvial na Albufeira do Azibo e enquadrada
pelo Parque Natureza, apenas a 10 kms do
centro da cidade, associa-se à beleza
deslumbrante da Serra de Bornes - o
miradouro por excelencia de Alto Trás os
Montes e paraiso dos praticantes de
desportos radicais de voo planado.

Macedo de Cavaleiros hà menos de dois séculos não passava de
um lugar anónimo no coração do Nordeste Transmontano. Em
1999 foi elevado a concelho e ganhou o estatuto de cidade. ...
Foi o espirito empreendedor a laborioso dos macedenses que para
isso contribuiu.
A nossa aposta na qualidade de ensino, na formação profissional
vão especializar pessoas que em muito contribuirão para atrair
empresas com vista à materialização da Zona Industrial, sitiada
na confluencia do IP2 com o IP4. ...
As nossas excelentes condições ambientais, nomeadamente a Área
Protegida do Azibo e Parque Natureza, irão igualmente trazer
novos investimentos e pessoas. Se a tudo isto juntarmos a conclusão

do Centro Cultural, a requalificação urbana da
cidade, a beneficiação de algumas ligações
internas do concelho, podemos afirmar que
demos um grande passo para atingir a qualidade
de vida que todos queremos.
Beraldino Pinto (Presidente da C. M. Macedo de
Cavaleiros), ) in "Trás os Montes e Alto Douro", III
Congresso de Trás os Montes e Alto Douro, 2002
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O IP4 tornou Macedo de Cavaleiros perto de Bragança
e de Mirandela, a escassas dezenas de minutos por via
rodoviária destes dois importantes centros urbanos de
Alto Trás os Montes. E a menos de duas horas de viagem
da cidade do Porto.
Uma nova Zona Industrial tem conseguido atrair
investimento local e externo no sector secundário, apoiado
por um bom Parque Municipal de Exposições.

Freguesias do concelho de Macedo de Cavaleiros (38): Ala, Amendoeira,
Arcas, Bagueixe, Bornes, Burga, Carrapatas, Castelãos, Chacim,
Cortiços, Corujas, Edroso, Espadanedo, Ferreira, Grijó de Vale Benfeito,
Lagoa, Lamalonga, Lamas de Podence. Lombo, Macedo de Cavaleiros,
Morais, Murçós, Olmos, Peredo, Podence, Salselas, Santa Combinha,
Sezulfe, Soutelo Mourisco, Talhas, Talhinhas, Vale Benfeito, Vale da
Porca, Vale de Prados, Vilar do Monte, Vilarinho de Agrochão, Vilarinho
do Monte, Vinhas
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Câmara Municipal de Macedo
de Cavaleiros
Largo 1º de Maio, 5340 -216 Macedo
de Cavaleiros
tlf. 278 426 503, fax 278 426 243

Zona Agrária de Macedo de Cavaleiros
Vale Arcas, 5340 Macedo de Cavaleiros
tlf. 278 426 624, fax 278 426 538
AJADTM - Associação dos Jovens Agricultores de Trás-osMontes
Quinta Planalto, 5340 Pendo
tlf. 278 471 248

Cooperativa Agrícola de Maceddo de Cavaleiros, CRL
Vale Arcas, 5340 Macedo de Cavaleiros
tlf. 278 421 145, fax 278 422 830

São 38 as freguesias (67 localidades) do concelho de
Macedo de Cavaleiros. A população residente é de
17449 pessoas (INE, 2001) maioritáriamente ocupadas
pela agricultura e a área ocupada é de 700 km2. A
densidade populacional é de 25 habitantes por km2. O
concelho é tradicionalmente bom produtor de cereais,
azeite e castanha. A dimensão média da exploração

FATA - Federação de Agricultura de Trás-os-Montes e Alto
Douro
Bº Merouços Ed. MAP, C3 - 5T
5340 Macedo de Cavaleiros
tlf. 278 426 454

Instituto de Emprego e Fprmação profissional
Rua D. Luís, 5340 249 Macedo de Cavaleiros
ACIMC - Associação Comercial e Industrial de Macedo de Cavaleiros
Parque Municipal de Exposições
5340 Macedo de Cavaleiros
tlf. 278 421 799, fax 278 422 317
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