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Nome:  Dr. Luís Francisco da Paula Mina 

Mandato:  Presidente da Câmara Municipal de Bragança  entre: 
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OBRAS E FACTOS DE MAIOR RELEVO 

 

 

1990-01-08 e 1994-01-07 

 

Qualificação urbana e ambiente 
Aprovado o contrato de concessão e distribuição de energia em baixa tensão com a EDP; 
Adjudicada a pavimentação da Avenida das Cantarias (2ª fase) e a pavimentação da Avenida 
Sá Carneiro, troço do Loreto até à subestação da E.D.P ; 
Aprovação dos projectos das piscinas do clube Académico de Bragança e das infra-estruturas 
da Cidadela; 
Adjudicação das infra-estruturas da Cidadela e também das infra-estruturas e de S. Sebastião 
(1ª. fase); 
Abertura de concurso público para a recuperação da Torre da Sé e da igreja de Santa Maria; 
Adjudicação das obras de limpeza e revitalização do rio Fervença e conclusão das infra-
estruturas do loteamento da Quinta da Misericórdia; 
Adjudicação dos trabalhos de pavimentação do Bairro de Vale de Álvaro, (2ª. fase) e do Bairro 
de Santa Isabel; 
Adjudicação da execução de arruamentos na área rural Grupo I (Alfaião, Carrazedo, S. Pedro 
de Sarracenos, Deilão, Rebordainhos, Quintela de Lampaças e Pinela), à firma João Pedro 
Martins dos Santos, pela importância de 15.072 contos + IVA e do Grupo II (Parâmio, Vilarinho, 
Espinhosela, Castro de Avelãs, Rabal, Portelo, Rio Frio e Outeiro) ; 
Execução por administração directa do saneamento da povoação da Sarzeda; adjudicação dos 
trabalhos de infra–estruturas de saneamento e águas pluviais no Bairro da Previdência e da 
execução do projecto da conduta adutora para abastecimento de água a Bragança (5ª. fase); 
construção de um reservatório de água em Paradinha Nova; 
Reforço do abastecimento de água à cidade de Bragança com captações na ponte do Parâmio 
(açude no rio Baceiro) e em Cova de Lua; 
Melhoramento do abastecimento de água a Carrazedo e Samil; 
Adjudicação da construção de fossas sépticas e trincheiras em diversas localidades do 
concelho. Saneamento de S. Pedro de Sarracenos; 
Adjudicação da obra dos aproveitamentos hidráulicos do Alto Sabor (3ª fase). Escalão de 
Montesinho; 
Deu-se por concluída a empreitada dos Aproveitamentos Hidráulicos do Alto Sabor – (2ª. fase 
Gaseificação de Gralhas) em virtude de não ter sido possível chegar a acordo com a firma 
Moniz da Maia Serra & Fortunato, Empreiteiros, S.A. sobre a conclusão dos trabalhos desta 
fase. Solicitou-se à Assembleia Municipal autorização para se proceder ao ajuste directo da 
obra; 
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Adjudicação à firma SPIE BATIGNOLES da obra de Aproveitamentos Hidráulicos do Alto Sabor 
(4ª fase Equipamento e Automação do Conjunto); 
Aprovação do caderno de encargos e programa de concurso referente ao concurso de 
adjudicação dos serviços de limpeza urbana, recolha e transporte de resíduos sólidos rurais, 
eliminação dos resíduos sólidos por aterro sanitário controlado e/ou construção de estação de 
tratamento por incineração; 
Adjudicação da ligação do saneamento do Bairro dos Formarigos ao emissário do rio Fervença; 
Construção de novos espaços verdes na cidade; 
Execução por administração directa do reforço de abastecimento de água a Izeda, Paredes e 
Parada; 
Adjudicação da construção de um açude na ribeira de Vivalva, para remodelação e ampliação 
do sistema de abastecimento de água a Izeda; 
Adjudicação da obra de saneamento da aldeia do Zoio e abastecimento de água e saneamento 
de Refoios; 
Execução da obra de saneamento da povoação de Sortes, assinatura de um contrato programa 
do aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Alto Sabor, entre a Câmara de Bragança e o 
INAG (Instituto da Água), para a cooperação técnica e financeira, de modo a garantir a 
concessão do apoio financeiro directo de cerca de 33% dos custos incidindo unicamente nas 
componentes relativas ao abastecimento de água e rega; 
Adjudicada da obra de construção da conduta adutora para Bragança e reservatório 
(Aproveitamentos hidráulicos do Alto Sabor 5ª fase-adução e tratamento de água). 

 
Acessibilidades, transportes e comunicações 

Solicitar junto da Direcção Geral de Aviação Civil a colaboração técnico-financeiro para a 
repavimentação da pista do aeródromo; 
Projectos de pavimentação da estrada municipal entre Paradinha Velha e Calvelhe; do caminho 
municipal a Vale de Lamas; da estrada municipal para Baçal, da estrada municipal para 
Sacoias, da estrada municipal Varge a Aveleda e do caminho rural de Alimonde a Conlelas; 
Adjudicação da execução do acesso à Barragem da Castanheira, entre Gostei e Nogueira; 
Participação juntamente com o Governador Civil do Distrito e os Presidentes das Câmaras 
Municipais de Macedo de Cavaleiros e Mirandela, numa reunião com o Secretário de Estado 
das Comunicações e Transportes e com a Administração da C.P., sobre o problema do 
encerramento da linha do Tua; 
Aprovar o acordo de colaboração entre a Junta Autónoma de Estradas e a Câmara Municipal de 
Bragança para execução da obra de beneficiação entre a Escola do Campo Redondo e o nó do 
IP4. Com um custo estimado em 226.000 contos, a Câmara Municipal responsabilizar-se-ia 
pela elaboração do projecto e expropriações e a JAE comparticiparia com uma verba até ao 
limite de 60.000 contos; 
Adjudicação da construção da estradas municipais entre Paradinha Velha e Calvelhe e entre 
Bragança e as Quintas da Seara. 

 
Área económica e financeira 

Orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1990 com previsão de receita no valor 
de 2.080.300 contos, sendo 873.300 contos de receita corrente e1.207.000.contos de capital e 
uma despesa de igual importância, sendo de despesas correntes e de capital respectivamente, 
795.300 contos e  1.285.000.contos; 
Manifestação de desagrado pelos serviços da LAR Transregional, nomeadamente quanto a 
tarifas, frequência e regularidade dos voos. Convite à administração para enviar um 
administrador a Bragança para prestar esclarecimentos sobre o funcionamento e as 
perspectivas abertas pelo programado aumento do capital. Posteriormente deliberou-se a 
aquisição de 2.500 acções de valor nominal de 1.000$00, perfazendo um total de 2.500 contos 
e concordou-se com o aumento do capital social da LAR de 300.000 contos para 600.000 
contos; 
Reforço da iluminação pública da cidade em vários, bairros, ruas e povoações do concelho; 
Aprovação da contracção na CGD de um empréstimo de 50.000 contos para a obra 
Aproveitamento Hidráulico do Alto Sabor (segunda fase) Escalão de Gralhas; 
Aprovação de contracção na CGD do empréstimo de 150.000 contos previsto no orçamento 
para satisfazer compromissos com várias obras, nomeadamente os novos acessos à cidade e 
obras nas zonas urbanas degradadas; 
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Aprovação da contracção na CGD do empréstimo de 17.000 contos para as obras de 
saneamento dos Bairros dos Formarigos, do Sol, da Previdência, do Campo Redondo e de 
133.000 contos para vias municipais; 
Aprovação da contracção na CGD do empréstimo de 30.000 contos para aquisição de 
maquinaria e equipamento; 
Orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1991 com previsão de receita no valor 
de 2.592.714 contos, sendo 977.244 contos de receita corrente, 1.595.244 contos de capital, e 
uma despesa de igual importância, sendo de despesas correntes e de capital respectivamente, 
924.814 e 1.667.900 contos; 
Aprovação da contracção na CGD do empréstimo até 12.380 contos para Infra-estruturas da 
zona histórica da cidade (primeira fase) e outro no valor de 73.630 contos para a construção 
dos acessos Sul à cidade; 
Pagamento da importância de 20.276.293$00 à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Bragança como subsídio para a construção do edifício da sede social e quartel 
e autorização de outros pagamentos até ao montante de 49.723.707$00; 
Adjudicação do projecto do matadouro à FONDA pelo valor de 5.000 + IVA (reunião de câmara 
de 1 de Julho de 1991); 
A Câmara Municipal de Bragança recebeu uma comparticipação de 2.650 contos para a 
elaboração do Plano Director Municipal; 
Orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1992 com previsão de receita no valor 
de 2.856.250 contos, sendo 1.180.550 contos de receita corrente, 1.675.700 contos de capital e 
uma despesa de igual importância, sendo de despesas correntes e de capital respectivamente, 
1.156.070 contos e 1.700.180 contos; 
Orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1993 com previsão de receita no valor 
de 2.751.255 contos, sendo 1.269260 contos de receita corrente, 1.481.995 contos de capital e 
uma despesa de igual importância, sendo de despesas correntes e de capital respectivamente, 
1.213.795 e 1.537.460 contos; 
Orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1994 com previsão de receita no valor 
de 2.848.922 contos, sendo 1.351.022 contos de receita corrente, 1.497.900 contos de capital e 
uma despesa de igual importância de despesas correntes e de capital respectivamente, 
1.339.372 contos e 1.509.550 contos. 

 
Área social 

Solicitação à empresa Portugal Telecom para a instalação de telefones nas escolas primárias 
da área da Junta de Freguesia da Sé assumindo este organismo os encargos com a utilização 
dos mesmos; 
Nomeação da vereadora Maria Arménia Pires, como representante da Câmara Municipal na 
unidade de acompanhamento do Projecto de Luta Contra a Pobreza; 
Subsídio do Ministério da Planeamento e Administração do Território à Junta de Freguesia de 
Alfaião no valor de 3.000 contos para construção da sua sede. 

 
Património e urbanismo 

Abertura de concurso público para apresentação de estudos prévios destinados à elaboração 
do Plano Director Municipal e sua adjudicação à Lusitanos dos Santos Ldª., pela importância de 
21.643 contos s/IVA; 
Nomeação do vereador Fernando Peixinho e do Arquitecto Carlos Malhão Afonso para fazerem 
parte da Comissão Técnica e de Acompanhamento para a elaboração do Plano Director 
Municipal; 
Nomeação para fazer em parte do júri de apreciação das propostas do concurso para 
elaboração do Plano Director Municipal os senhores: Dr. Fernando Peixinho (vereador); 
Professor Acúrcio Pereira (vereador), Arquitecto Carlos Malhão Afonso, Eng.º António Jorge 
Nunes e Arquitecto Luís Mário Doutel; 
Aprovação do protocolo entre a Câmara Municipal e a Comissão de Coordenação da Região do 
Norte com o objectivo de se regularem as relações entre as duas instituições tendo em conta as 
respectivas competências nos domínios do ordenamento do território, gestão dos solos, sua 
ocupação, uso e transformação; 
Aprovação da solução que contempla o desnivelamento no cruzamento da Avenida Sá Carneiro 
com a Avenida Abade de Baçal (reunião de câmara de 3 de Setembro de 1990); 
Aprovação do projecto de execução da Sé Catedral de Bragança (reunião de câmara de 12 de 
Novembro de 1990); 
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Adjudicação das infra-estruturas do loteamento industrial de Bragança, (primeira fase); 
Celebração da escritura de venda ao NERBA, das instalações sitas no Alto das Cantarias, pelo 
preço de 50.000 contos, conforme deliberação de 22 de Abril de 1991; 
Atribuição do nome do Professor Gonçalves Rodrigues ao arruamento entre o ISLA e o 
cruzamento com a avenida Abade de Baçal; 
Por indicação da Comissão de Toponímia da Assembleia Municipal foram atribuídos os 
seguintes topónimos a diferentes artérias da cidade: D. Afonso V, Cristóvão Gil, Padre António 
Vieira, Estado de S. Paulo, D. Pedro IV, do Brasil, do Alcaide, das Amendoeiras, D. Catarina de 
Bragança, Conde de Mesquitela  (D. Rodrigo de Castro), dos Olivais, D. João IV, de S. 
Sebastião, do Prior do Crato, Largo das Amendoeiras, Largo de S. Sebastião, travessas de D. 
João da Silveira, do Alcaide e dos Vales. Atribuíram-se ainda outros topónimos a diversas ruas 
nos bairros da Estação, da Mãe-D’Água, do Campelo, do Campo Redondo, das Cantarias, de 
S. João de Brito, do Pinhal, Artur Mirandela e Estacada; 
Atribuição à Escola Primária de Izeda, conhecida pelo nome de Nossa Senhora da Assunção, 
de nome do benemérito Antº. Pº. Rodrigues; 
Responsabilização do Gabinete Técnico Local na elaboração do Plano de Salvaguarda e 
Reabilitação da Zona de Intervenção (grau de protecção um e dois) da zona histórica da cidade 
de Bragança; 
Adjudicação da obra de infra-estruturas do bairro de S. Sebastião; 
Cedência do direito de superfície por 50 anos ao Grupo Desportivo de Bragança de uma 
parcela de terreno sita no Posto Hípico com a área aproximada de 2.300 m2 para a construção 
da sua sede social; 
Aprovação da proposta de protocolo a celebrar entre a Sociedade Martins Sarmento em 
Guimarães e a Câmara de Bragança relativa à a defesa, protecção e divulgação da mamoa de 
Donai; 
Autorização para o início das obras de restauro da igreja de Santa Maria; 
Obras de ampliação dos cemitérios de Portela, Parada, Refoios, Samil, Paçó de Mós e 
Carragosa. 

 
Educação, cultura e desporto 

Adesão à Associação para o Desenvolvimento do Ensino da Tecnologia e Gestão; 
Adesão ao concurso “Descobre a tua terra”, integrado nas comemorações dos descobrimentos 
Portugueses; 
Comparticipação na realização das festas do Ano Internacional da Alfabetização; 
Aprovação do acordo entre a Câmara Municipal e a Direcção Regional de Educação do Norte 
para a construção dos seguintes edifícios escolares: 

� Escola Preparatória de Augusto Moreno C+S (substituição de instalações), cabendo ao 
município o pagamento de 30% do valor total da obra; 

� Escola Preparatória e Secundária de Izeda C+S (substituição de instalações); 
� Adjudicada a Escola de Izeda pelo valor de 279.947.356$00 +IVA, cabendo ao 

município de Bragança o encargo de 27.994.736$00 + IVA; 
 
Aprovação do projecto para a construção do complexo de piscinas do Clube Académico de 
Bragança; 
Custear o aluguer da sala do Cine Teatro Torralta, para a realização do concerto pela Orquestra 
da Fundação Calouste Gulbenkian; 
Aprovação do protocolo cultural entre os Estudos Gerais Livres e a Câmara Municipal; 
Solicitação à Associação Comercial Industrial de Bragança, para se encarregar da elaboração 
do programa das festas da cidade para o ano de 1991 e sua execução; 
Adjudicação da obra de reparação da escola de S. Pedro de Sarracenos, à empresa Fortunato 
dos Santos Rodrigues, pelo preço de 3.134.100$00; 
Apoio aos Serviços concelhios da Extensão Educativa no concurso de presépios; 

 
Subsídios e comparticipações 

A Câmara Municipal atribuiu subsídios e comparticipações, no valor de 192.238 contos a 
diversas associações, clubes, instituições desportivas, comissões de festas, Juntas de 
Freguesia, escolas, associações culturais, instituições de solidariedade social e outras, 

 
Transferências para as juntas de freguesia 

O montante transferido para as Juntas de Freguesia atingiu o valor de 119.346 contos. 
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Cooperação regional e transfronteiriça 

Promoção dos estudos e contactos para a geminação entre a cidade de Pavillons-Sous-Bois e 
a cidade de Bragança (reunião de câmara de 24 de Fevereiro de 1992); 
Aprovação dos estatutos da associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular composta pelo 
município de Bragança e os de Coruña, Lugo, Ferrol, Orense, Santiago, Pontevedra, Vigo, 
Porto, Braga, Chaves, Viana do Castelo e Vila Real (reunião de câmara de 15 de Junho de 
1992); 

 
Protecção civil e segurança 

Recepção de um subsídio de 1.500 contos pela Comissão Especializada de Fogos Florestais 
Municipal de Bragança para a construção de depósitos para agua no aeródromo, de um tanque 
para abastecimento de água e o heliporto no quartel dos Bombeiros de Bragança. 

 
Diversos 

Solicitação de apoio à Assembleia Municipal para a elaboração do Programa das 
Comemorações do 25 de Abril e 10 de Junho; 
Aprovação do projecto da nova carreira de tiro, localizada em S. Pedro de Sarracenos; 
Acção de solidariedade para com Timor Leste. Hasteamento da bandeira do município no dia 7 
de Dezembro, aniversário da ocupação de Timor pelas forças indonésias; 
Apresentação dos Estatutos da AMTAD (Associação de Municípios de Trás-os-Montes e Alto 
Douro). Consultada a Assembleia Municipal sobre a adesão da Câmara de Bragança àquela 
Associação contaram-se 14 votos contra, 37 abstenções e 1 voto a favor;  
Execução de um busto em bronze de D. Afonso Henriques, no valor de 2.000 contos para ser 
colocado nesta cidade aquando das Comemorações do Tratado de Zamora; programadas para 
o período compreendido entre 8 e 11 de Outubro de 1993. 
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1994-01-03 e 1998-01-04 

 

Qualificação urbana 
Recuperação, por administração directa, do Jardim António José de Almeida. 
Adjudicada à firma João Pedro Martins dos Santos, pela importância de 52.688.316$00 + IVA, a 
execução de calçada a cubos de granito, grupo norte. 
Adjudicação à firma Carlos A. Pinto dos Santos & Filhos, a obra de pavimentação e acessos na 
área urbana de Bragança; 
Adjudicação à CISDOURO – Construções Civis Cisdouro, Lda, a execução de calçada a cubos 
de granito, grupo sul; adjudicação à firma Dinis Crisóstomo a pavimentação de arruamentos 
nos Bairros de S. Sebastião e Formarigos, 
Concurso público para a pavimentação de ruas em Baçal e S. Julião; 
Execução, por administração directa, da rede de distribuição de água e esgotos na povoação de 
Calvelhe; 

 
Ambiente 

Abertura das propostas para elaboração do projecto da ETAR de Bragança, sendo admitidos 19 
concorrentes; 
Adjudicação da elaboração do projecto para a obra do aterro sanitário e modernização e 
recolha dos resíduos sólidos urbanos, comuns aos municípios de Bragança e Vinhais; 
Adjudicação, pelo preço de 209.918.387$00, da empreitada de Aproveitamentos Hidráulicos do 
Alto Sabor (quinta fase), adução e tratamento de água, estação de tratamento de água 
(construção civil); 
Aprovação da minuta do contrato a celebrar com a firma SPIE BATIGNOLES para 
Aproveitamentos Hidráulicos do Alto Sabor (quarta fase), equipamento e automação do 
conjunto, configuração um; 
Autorização para a execução, por administração directa, do projecto da obra de saneamento e 
remodelação da rede de águas em Paradinha Nova; 
Adjudicação da rede de esgotos domésticos e remodelação da rede de águas da povoação de 
Deilão; 
Aprovação do projecto global de saneamento para a povoação de Baçal, obra orçada em 
45.645 contos; 
Adjudicação do saneamento e distribuição de água à povoação de Rebordaínhos; 
Execução, por administração directa, de um troço de saneamento na povoação de Milhão, 
incluindo a substituição da rede de águas; 
Adjudicação à firma LRTM-Laboratório Regional de Trás-os–Montes do concurso para análises 
de água para consumo humano nos vários sistemas de abastecimento do concelho; 
Conclusão da rede de água e saneamento de Baçal; 
Execução, por administração directa, da rede de água e saneamento da povoação de S. Julião 
de Palácios; 
Adjudicação do emissário de águas pluviais da zona industrial de Bragança; 
Adjudicação dos troços de saneamento nas povoações de Mós, Paçó de Mós e Paradinha de 
Outeiro; 
Execução, por administração directa, as redes de saneamento e águas na Quinta dos Gaiteiros 
e Carvas; 
Aprovação do projecto e o estudo de viabilidade económica, dos aproveitamentos hidráulicos do 
Alto Sabor (6ª fase), Escalão da Veiguinhas; 
Execução da ETAR de Samil/Cabeça Boa; 
Adjudicação, por administração directa do saneamento e substituição da rede de água em 
Macedo do Mato. 

 
Acessibilidades, transportes e comunicações 

Pavimentação do lanço de estrada entre S. Sebastião e o cruzamento para a lixeira; 
Concordância com a proposta apresentada pela firma SIPAMAR-Sociedade Importadora de 
Peças e Acessórios Marítimos Lda. para a viabilidade de restauro da linha da CP entre 
Bragança e Macedo de Cavaleiros; 
Adjudicação à ANA-Aeroportos e Navegação Aérea da elaboração do projecto do 
prolongamento da pista do aeródromo de Bragança pelo valor de 4.900 contos; 
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Permitida a demolição da ponte e aterro da via férrea junto a um dos terminais da antiga 
estação da CP; 
Adjudicação definitiva do caminho rural de Paredes à Ribeira de Valverde (1ª.fase). 

 
Área económica e financeira 

Recurso a um empréstimo bancário na CGD, no valor de 150.000 contos para as obras de 
Aproveitamentos Hidráulicos do Alto Sabor, construção dos acessos à cidade, infra estruturas 
na cidade e zona industrial, (aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 28 de Julho 94); 
Estabelecer o orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1995 com previsão de 
receita no valor de 3.067.000 contos, sendo 1.460.700 contos de receita corrente, 1.606.300 
contos de capital e uma despesa de igual importância, sendo de despesas correntes e de 
capital respectivamente 1.431.500 contos e 1.635.500 contos; 
Cedência à Junta de Freguesia de Nogueira do edifício escolar desta povoação, que se 
encontrava fechado por não haver crianças em idade escolar, para aí ser instalada 
provisoriamente a sede da junta e a associação cultural e recreativa dessa povoação. Pelas 
mesmas razões e objectivos cedeu-se uma sala da escola de França; 
Empréstimo no Banco Totta & Açores S.A, no valor de 200.000 contos, para pagamento da 
aquisição e montagem do equipamento das centrais mini – hídricas; 
Empréstimo, a curto prazo, no Banco Bilbau Vizcaya, no valor de 100.000 contos, para 
pagamento da obra do Alto Sabor contratada com a firma SPIE BATIGNOLLES; 
Orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1996 com previsão de receita no valor 
de 3.222.100 contos, sendo 1.554.830 contos de receita corrente, 1.667.270 contos de capital e 
uma despesa de igual importância, sendo de despesas correntes e de capital respectivamente 
1.544.600contos e 1.667.500contos; 
Orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1997 com previsão de receita no valor 
de 3.511.300 contos, sendo 2.081.900 contos de receita corrente, 1.429.400 contos de capital e 
uma despesa de igual importância, sendo de despesas correntes e de capital respectivamente 
1.797.300 contos e 1.714.000 contos; 
Orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1998 com previsão de receita no valor 
de 3.771.500 contos, sendo 2.034.400 contos de receita corrente, 1.737.100 contos de capital e 
uma despesa de igual importância, sendo de despesas correntes e de capital respectivamente 
1.822.500 contos e 1.949.000 contos; 

 
Área social 

Aprovado o financiamento pela administração central para a construção das sedes de Juntas de 
Freguesia de Quintela de Lampaças, Meixedo, Calvelhe, Coelhoso, Izeda, Babe, Paradinha 
Nova e Quintanilha. 

 
Património e urbanismo 

Adjudicação do estudo e projectos de construção do matadouro; 
Cedência do direito de superfície de uma parcela de terreno à Associação dos Amigos do 
Campo Redondo para instalação da sua sede social; 
Aprovação pela Assembleia Municipal do Plano Director Municipal de Bragança (reunião de 
câmara de 24 de Outubro de atribuídos os nomes do Padre José Maria Pereira a uma artéria da 
cidade; 
Encomendada a execução de um busto em bronze do bispo D. Abílio Vaz das Neves à 
Fundição de Arte de Canelas e atribuição do seu nome a uma artéria da cidade; 
Comparticipação na execução do busto do Padre Miguel e atribuição do seu nome a um largo 
na cidade; 
Cedência às Juntas de Freguesia de Guadramil, Donai, de Mós, Freixeda, Moredo, Nogueira, 
Carocedo (Faílde), Vila Nova, Quintela de Lampaças e à Associação Cultural e Recreativa e 
Protectora do Meio Ambiente de Paçó de Rio Frio, dos edifícios escolares destas povoações; 
Cedência do direito de superfície de uma parcela de terreno, com a área de 29.500 m2, ao 
Cube Académico de Bragança, destinada à construção de um complexo de piscinas; 
Cedência do direito de superfície das instalações do R/C do Bloco H, nº. 20, à Associação dos 
Deficientes das Forças Armadas; 
Cedência o direito de superfície de uma parcela de terreno, com a área de 632 m2, à Cruz 
Vermelha Portuguesa para construção da delegação de Bragança; 
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Cedência do direito de superfície de uma parcela de terreno, pelo prazo de 55 anos, ao 
Agrupamento de Defesa Sanitária da Associação dos Criadores de Gado de Bragança para a 
construção da sede; 
Cedência do direito de superfície de instalações no Bairro da Coxa ao agrupamento nº.40 do 
Corpo Nacional de Escutas de Bragança; cedência do direito de superfície, por 50 anos, de uma 
parcela de terreno com a área de 620 m2 à obra do Padre Miguel, para a construção da sede; 
Cedência do direito de superfície do estádio municipal de Bragança ao Grupo Desportivo de 
Bragança, por 50 anos, bem como as respectivas instalações onde se desenvolvem as 
actividades desportivas (reunião de câmara de 18 de Dezembro de 1995); 
Cedência ao Futebol Clube da Mãe-D’Água, do direito de superfície das instalações do R/C do 
Bloco do Bairro do Fundo de Fomento da Habitação, por um período de 50 anos, para o 
funcionamento dos serviços administrativos, sede social e bar dos sócios do clube; 
Aprovação do projecto do loteamento da Quinta da Braguinha;  
Aquisição do edifício pertencente à Assembleia Distrital sito na rua de S. Francisco, nº. 12, e 
proceder à venda do mesmo à paróquia de S. Bento e S. Francisco; 
Aprovado o Plano Estratégico da Cidade de Bragança; 
Aprovado o processo para se desencadear o concurso público de conservação e restauro da 
igreja de Gostei, edifício da Junta de Freguesia e antigo cemitério; 
Aprovado o programa de concurso e aberto o concurso público para a remodelação e restauro 
da Igreja de S. Francisco, com base de concurso de 119.782 contos Em paralelo correu o 
concurso limitado para a execução de escavações arqueológicas na mesma igreja; 
Doação à Direcção Geral do Património do Estado de uma parcela de terreno com a área de 
3.000 m2, para a construção do quartel da Guarda Nacional Republicana na vila de Izeda; 
Doação ao Instituto Superior de Línguas e Administração de uma parcela de terreno com a área 
de 2.540 m2 para instalação dos serviços de apoio social com a condição de tais serviços 
serem abertos à população da cidade, nomeadamente a biblioteca, jardins infantis, piscinas, 
gimnodesportivo e outras instalações para actividades de ocupação de tempos livres. 
Também seriam criadas bolsas de estudo a favor de alunos pobres do concelho e seria 
prestada a colaboração à Câmara Municipal em matéria relacionada com administração local e 
regional e formação dos seus funcionários; 
Adquirir a propriedade da Santa Casa da Misericórdia, sita na Avenida das Cantarias, com a 
área de 130.000 m2, pelo valor de140.000 contos; 
Aquisição de terrenos para o prolongamento e alargamento da Avenida do Sabor; 
Adjudicação definitiva da obra da zona de lazer do Lameiro dos Calaias pelo valor de 
247.469.637$00 + IVA; 
Formalizar a entrega das instalações e apeadeiros da C.P. às juntas de freguesia e proceder à 
transmissão a título precário do edifício da C.P. desta cidade à Junta de Freguesia da Sé; 
Cedência ao Centro Social e Paroquial de Coelhoso do edifício devoluto da escola primária para 
aí ser instalado um centro de dia e um mini-lar; 

 
Educação, cultura e desporto 

Aprovar o contrato de financiamento e acompanhamento do projecto das comemorações do 50º 
aniversário da morte do Abade de Baçal; 
Aceitação da proposta do Instituto Politécnico de Bragança, para a transferência da Escola 
Preparatória Augusto Moreno para as instalações usadas pela Escola Superior de Educação. 
Foi também decidido submeter à aprovação da Assembleia Municipal a alienação da quinta de 
Santa Apolónia e da quinta da Misericórdia a favor do Instituto Politécnico de Bragança; 
Comparticipação na construção das piscinas do Clube Académico de Bragança até ao valor de 
10.000 contos; 
Aprovação do contrato–programa com a Secretaria de Estado da Educação e Desporto para 
construção de um pavilhão desportivo escolar na Escola C+S de Izeda; 
Subsidiar o Teatro em Movimento para a realização de 40 espectáculos para crianças na área 
do concelho; 
Atribuição de 200 contos ao concurso nacional de bovinos de raça mirandesa; 
Comparticipação nas festas da celebração jubilar dos 450 anos da diocese com a importância 
de 1.455 contos;  
Aceitação de convite para a participação de uma equipa de Bragança na competição nos Jogos 
Sem Fronteiras a realizar em Itália; 
Renovação do protocolo de cooperação para o ano de 1997, com a companhia Filandorra-
Teatro do Nordeste; 
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Aceitação do convite para esta câmara integrar o quadro de sócios honorários da Federação da 
Cultura Portuguesa; 
Transferência para a Associação Desportiva de Paredes da importância de 950 contos para 
aquisição de materiais destinados ao acabamento dos balneários do campo de jogos; 
Aprovação da comparticipação da Câmara Municipal , no valor de 17.900 contos para a 
construção de quatro pavilhões polidesportivos a realizar pela Junta de Freguesia da Sé; 

 
Subsídios e comparticipações 

Foram atribuídos subsídios e comparticipações no valor de 315.215 contos a diversas 
associações, clubes, instituições desportivas, comissões de festas, juntas de freguesia, escolas 
secundárias, associações culturais, instituições de solidariedade social e outras. 

 
Transferências para as Juntas de Freguesia 

Deliberado transferir para as Juntas de Freguesia o montante de 82.701 contos. 
 
Cooperação regional e transfronteiriça 

Decidiu-se: 
Autorizar a deslocação do Presidente da Câmara Municipal a Pavillons–Sous–Bois (França) 
para assistir à cerimónia da inauguração da Casa de Trás-os-Montes; 
Aprovar a Carta de Geminação das cidades de Bragança e Pavillons-Sous-Bois bem como 
submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal (reunião de câmara de 15 de Abril de 1996); 
comparticipar nas festas do Portelo/Calabor a realizar no dia 22 de Maio de 1994 com a 
importância de 250 contos; 
Ratificar os protocolos de cooperação entre “La Deputacion Provincial de Zamora–España e as 
Câmaras Municipais de Bragança, Miranda do Douro, Mogadouro, Vimioso e Vinhais – Portugal 
para a criação do Grupo de Trabalho Hispano – Português Zamora /Trás-os-Montes e protocolo 
de apoio ao programa transfronteiriço apresentado pela “Diputacion de Zamora ao abrigo da 
iniciativa Comunitária INTERREG II“, aceitar o convite formulado pela Fundação Rei Afonso 
Henriques, para a Câmara de Bragança integrar o conselho executivo daquela instituição; 

 
Protecção civil e segurança 

Elaboração do Plano Municipal de Emergência de Bragança, pelo Serviço Municipal de 
Protecção Civil do Município de Bragança e na aprovação. 

 
Diversos 

Aprovação das normas de funcionamento do aeródromo de Bragança ; 
Comparticipação nas cerimónias do dia 10 de Junho/94 “Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades”, a levar a efeito pela Assembleia Municipal; 
Exarado em acta, um voto de profundo pesar e observância de um minuto de silêncio pelo 
falecimento do escritor Transmontano Miguel Torga, uma das mais brilhantes figuras da cultura 
portuguesa (reunião de câmara de 23 de Janeiro de 1995); 
Aprovação dos estatutos da Associação de Municípios da Terra Fria Transmontana, constituída 
pelos municípios de Bragança, Miranda do Douro, Vimioso e Vinhais; 
Ratificar e assinar o protocolo da Associação de Desenvolvimento da Terra Fria constituída pela 
Associação de Municípios da Terra Fria Transmontana, as Associações Montecor e Nordinova 
e a Comissão Regional de Turismo do Nordeste Transmontano; 
Convidada oficialmente para representar o município no casamento do Duque de Bragança a 
Câmara Municipal congratula-se com o convite e ofereceu como prenda de casamento a 
medalha de prata da cidade e uma colecção da obra publicada do Abade de Baçal. Deliberou 
também enviar o seguinte convite: “A Câmara Municipal de Bragança em nome dos munícipes 
que legitimamente representa tem a subida honra de convidar Sua Alteza Real D. Duarte Nuno, 
Duque de Bragança e distinta esposa a visitar a cidade de Bragança e os Paços do Município, 
incluindo-a na viagem de núpcias, facto que muito honraria as gentes Bragançanas”, (reunião 
de câmara de 8 de Maio de 1995); 
Proposta do Presidente da Câmara sobre a cessação de funções do Presidente da Republica, 
com o seguinte teor: ”Termina no dia 9 de Março as funções de Presidente da República o Sr. 
Dr. Mário Alberto Soares. Sem querer fazer aqui a biografia deste Ilustre português, tarefa que 
caberá aos homens de ciência, penso que é de elementar justiça lembrar a figura deste 
eminente estadista que muito contribuiu para a instauração da democracia em Portugal. 
Homem culto, reputado humanista, elevou bem alto o nome de Portugal e desempenhou os 
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mandatos de Presidente da República com um saber só possível a figuras de raras virtudes. O 
seu desempenho como homem de estado tornou-o credor da mais alta consideração e reserva-
lhe lugar destacado na história da pátria. Proponho pois que se delibere registar em acta o 
elevado apreço do município de Bragança ao Sr. Dr. Mário Alberto Nobre Soares pela 
transcendência e relevância com que dirigiu a nação como Chefe de Estado e pela particular 
amizade, carinho e consideração que transmitiu às gentes de Bragança, simbolizados na 
Presidência Aberta que nesta cidade de Bragança exerceu em Fevereiro de 1987.” (reunião de 
câmara de 11 de Março de 1996); 
Celebração de um protocolo entre a CP e a Câmara de Bragança para cedência do património 
ferroviário (reunião de câmara de 25 de Março de 1996). Estabelece-se a transferência do 
património da C.P., no concelho de Bragança, pelo preço global de 250.000 contos, em 10 
anuidades com os seguintes valores: 
1 ª. e 2ª.-de 15.000 contos cada; 3º.e 4.ª de 20.000 contos cada; 5ª.e 6.ª-de 25.000 contos 
cada; 7ª.e 8ª.-de 30.000 contos cada; 9ª.e 10ª.-de 35.000 contos cada; 
Participação na homenagem/exposição nacional da obra do Arquitecto Alfredo Viana de Lima, 
sendo deliberado a aquisição de 20 exemplares do livro a lançar na homenagem; 
Criação e lançamento do órgão de informação do município Boletim Municipal; 
Adjudicação do levantamento da linha férrea em toda a sua extensão no concelho de Bragança 
à Empresa S.E.F. Ldª.; 
Aprovação do projecto de regulamento para a concessão de pesca desportiva para a barragem 
da Serra Serrada (Alto Sabor), propriedade da Câmara Municipal; 
Aprovação dos novos estatutos do Eixo Atlântico. 

 

 

 

 

 


