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COMUNICADO 

 

LEVANTAMENTO URBANO DO CENTRO HISTÓRICO 

A UFAV (União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria) informa sobre a conclusão do 

levantamento urbano do centro histórico da cidade de Alcobaça, realizado ao longo das últimas 
semanas em parceria com a Câmara Municipal.  

Concluída a recolha no passado dia 1 de agosto, concluem também as funções acordadas para a 

União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria ficando o tratamento e apresentação dos dados 
recolhidos ao encargo do Gabinete de Reabilitação Urbana da CMA.  

Este foi um projeto proposto pela CMA e que pelo que nos foi apresentado considera vários pontos 

do concelho. No âmbito da parceria connosco estabelecida o enfoque era o apenas o centro 

histórico da cidade. O seu reconhecimento foi considerado fulcral, tendo em vista a 
sustentabilidade de um futuro processo de reabilitação.  

Porque este Executivo pretende conhecer a fundo a sua freguesia, o levantamento continuará (em 

Alcobaça e na Vestiaria). Deve-se porém explicar que os fracos recursos humanos da Junta não 

permitem (isoladamente) concretizar com a mesma rapidez. Por outro lado, considerando o bem 

estar dos nossos concidadãos, a prioridade estabelecida para a Vestiaria têm sido as 

acessibilidades (abertura e manutenção de caminhos rurais, instalação de sistemas de 

escoamento de águas dada a sua quase inexistência). Tal como este, existem mais levantamentos 

projetados atendendo ao objetivos futuros estabelecidos. Com o empenho de toda a equipa que 
serve a junta, lá chegaremos. 

No seguimento e com o intuito do reforço da informação, continuará toda a nossa equipa à inteira 
disposição quer dos proprietários, quer da CMA. 

 

Alcobaça, 4 de Agosto de 2014 

A Presidente 

Isabel Fonseca 


