
Abel dos Santos de Campos Figueiredo 
Telemóvel 0351  966400012 
Correio electrónico: abelfigueiredo@sapo.pt 

Este propósito motiva-me a criar soluções 
que admito, possam contribuir para este 

objectivo. 
 

1º Estou desde 2008 a desenvolver o pro-
jecto de Recuperação de casas antigas em 
granito. 

•      Todo este esforço já criou 8 postos de 
trabalho fixo e dá trabalho a algumas 
empresas locais  ligadas ao sector da 
construção, assim como o desenvolvi-
mento do comercio local de materiais de 
construção civil. 

•      Já trouxe para este Concelho 159 pes-
soas, já recuperou 19 casas e actual-
mente estamos a recuperar mais 3, dis-
ponibilizou ainda 4 casas para turismo 
rural.  

•      Sobre este projecto, se tiverem interes-
se em o conhecer melhor, sugiro que 
acedam a 
www.satao.no.comunidades.net/ 

 

  

2º Comecei em 2012 a desenvolver um 
projecto sobre turismo. 

•       Pretendo através do site www.satao-
turismo.no.comunidades.net/ mostrar o 
que o Concelho tem e que possa cativar 
apetência para o virem conhecer e pre-
ferirem para viver. 

•      Em qualquer uma destas intenções, há 
gente melhor preparada que eu, mas 
tenho que reconhecer que embora com 
todas as minhas insuficiências, sou um 
dos Satenses mais interessados num 
Sátão Melhor.  

•      Porque o sonho comanda a vida e por-
que não quero deixar de ser o Satense 
que se atreveu a desenvolver o projecto 
"Repovoar o Concelho de Sátão", por-
que acreditem ou não, além dos meus 
filhos, será este Repovoamento o que 
irei deixar da minha passagem por este 
mundo.        

 

Defendo o Repovoamento do Concelho de 
Sátão 
Com o qual pretendo: 
--Contrariar a desertificação. 
--Dinamizar o Comércio, a Industria e os Serviços. 
--Melhorar a qualidade de vida. 
--Revitalizar a vida no Concelho. 
--Criar postos de trabalho 

 
O  antes e o depois de uma casa recupera-
da na freguesia de  Decermilo, em Sátão.  

Dentro do circulo — Casas recuperadas em Avelal 



O antes e depois de algumas casas já recuperadas neste Concelho onde participei como dinamizador, arquitecto, parceiro e também como amigo.  


