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Nome:  Eng. José Luís Pinheiro 

Mandato:  Presidente da Câmara Municipal de Bragança entre: 

1975-01-10 e 1977-01-03 

1977-01-10 e 1980-01-17 

1980-01-18 e 1983-01-13 

1983-01-14 e 1986-12-31 

1986-01-01 e 1990-01-07 

 

 

OBRAS E FACTOS DE MAIOR RELEVO 

 

 

1975-01-10 e 1977-01-03 

 

Qualificação urbana 
Electrificação das aldeias de Alfaião, Vila Nova, Zoio, Refoios Martim, Pombares, Chãos, Grijó 
de Parada, Freixedelo, Sanceriz, Frieira, Macedo do Mato, Carçãozinho, Valverde, Réfega, 
Quintas do Vilar, Quintas de Montesinho, Veigas de Quintanilha, Paradinha Velha, Aveleda, 
Baçal, Sacoias, Vale de Lamas, Montesinho, Labiados, Portelo, Varge, Paradinha Nova, 
Alimonde e Caravela. Na cidade electrificaram-se os bairros do Campo Redondo, Formarigos e 
Estacada;  
Pavimentações de ruas nas povoações de Palácios, Pinela, Conlelas e Pereiros e na cidade, 
Rua Emídio Navarro e o acesso ao Batalhão de Caçadores n.º3; 
Arranjo da sede da Associação Humanitária dos Bombeiros de Bragança na Rua Abílio Beça. 

 
Ambiente 

Saneamento da Rua 6 no Bairro da Mãe D’Água e construção do emissário do rio Fervença; 
Melhoria do abastecimento de água à cidade a partir dos furos de água em Cova de Lua, com 
elevação e transporte até Sabariz. 

 
Acessibilidades, transportes e comunicações 

Construção da estrada municipal 518, lanço de Formil a Alimonde e do caminho municipal 
1051, lanço de Valverde a  Mós; 
Reparação da ponte do Bairro de Além do Rio. 

 
Área económica e financeira 

Lançamento de uma derrama de 10% sobre as contribuições directas do Estado, predial e 
industrial, para obras do estádio municipal (anos de 1975 e 1976); 
Aprovado o orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1977, com previsão de 
receita igual à despesa no valor de 111.731.011$00; 
Aprovado o orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1978, com previsão de 
receita igual à despesa, no valor de 249.826.964$00; 
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Aprovado o orçamento ordinário para os serviços de turismo para o ano de 1977 com a 
previsão da receita igual à despesa, no valor de 1.430.470$00; 
Aprovado o orçamento ordinário para os serviços de turismo para o ano de 1978 com previsão 
de receita igual à despesa, no valor de 632.105$00. 

 
Área Social 

Construção de dez casas sociais de renda económica no bairro da Mãe D’Água. 
 
Património e urbanismo 

Urbanização parcial da zona de S. Julião de Palácios; aprovada a proposta da freguesia de 
Izeda  para a colocação de topónimos nas artérias daquela vila; 
Construção dos cemitérios de Carçãozinho e Vilarinho de Cova de Lua. 

 
Educação, cultura e desporto 

Aprovada a vedação, com rede, do campo de jogos. 
 
Subsídios e comparticipações 

Foram atribuídos subsídios e comparticipações a grupos desportivos, juntas de freguesia, 
bombeiros e outras instituições, no valor de 297.300$00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESIDENTES DA CÂMARA DE BRAGANÇA   Da República ao s nossos dias 
 
 
 

Fonte:  Edição da Câmara Municipal de Bragança 

1977-01-10 e 1980-01-17 

 

Qualificação urbana 
Electrificação dos bairros dos Formarigos, da Mãe D’Água, do Campo Redondo, do Fundo de 
Fomento de Habitação. Avenida João da Cruz, ruas Alexandre Herculano e Almirante Reis, 
Lixeira, Candaira, Quintas da Seara e Palhares. Electrificação das povoações de Pombares, 
Chãos, Vale de Lamas, Sacoias, Aveleda, Baçal, Izeda e da estação de Sendas - plano de 
obras de electrificação projectado para 1978: obras novas em Gostei, Fundo da Veiga e 
Pereiras;  
Remodelações da rede em Izeda, Parada, Paredes, Sortes, Rebordãos, Zeive e Milhão, no 
Bairro da Previdência e construção de nove postos de transformação em Bragança; 
pavimentações com revestimento betuminoso nos acessos às localidades de Vale de Lamas, 
Baçal, Varge, Formil, Aveleda, Espinhosela e da rua de acesso ao Batalhão de Caçadores n.º 3; 
Pavimentação de arruamentos no Zoio, Maçãs, Zeive, Martim, Rabal Freixedelo, Paço de 
Sortes, Deilão, Vila Nova, Salsas, S. Pedro e na zona do Toural em Bragança. 

 
Ambiente 

Saneamento da Rua A do Bairro da Mãe D’Água, Bairro de Santa Isabel, do Hospital e Estádio 
Municipal; 
Abastecimento de água a Castrelos, Gondezende, Portela e Donai; 
Construção de um reservatório para abastecimento de água à cidade. Foi adjudicado pelo valor 
de 9.915.795$00; 
Aquisição de viaturas para transporte de lixos urbanos e uma viatura cisterna, com grupo 
compressor de pressão e bomba centrifugadora para lavagem de ruas. 

 
Acessibilidades, transporte e comunicações 

Construção de um hangar no aeródromo e aerogare; encerramento da linha do Sabor. 
 
Área económica e financeira 

Derrama de 10% sobre as contribuições directas do Estado, predial e industrial para a 
construção do pavilhão gimnodesportivo; o orçamento ordinário da Câmara Municipal para o 
ano de 1979, com previsão de receita igual à despesa no valor de 9.572.698$00; 
O orçamento ordinário para os serviços de turismo para o ano de 1979 com previsão de receita 
igual à despesa no valor de 1.253.419$00; 

 
Área social 

Preparativos do concurso para a construção de cento e vinte e cinco casas de habitação e 
comércio do Fundo de Fomento de Habitação; 
Criação dos Serviços Municipais de Habitação para gerir o parque habitacional da autarquia. 

 
Património e urbanismo 

Elaboração dos planos de pormenor do Bairros do Campo Redondo, S. Sebastião e da zona do 
Montepio Geral; 
Reformulação do plano de urbanização das Cantarias, elaborado pelo Gabinete de Apoio 
Técnico; 
Proposta de expropriação com posse administrativa nas Cantarias para instalação da zona 
industrial e aprovação do respectivo projecto; 
Indicação do terreno para implantação do novo quartel dos Bombeiros de Bragança; 
Cedência de 8.000 m2 de terreno à Administração Distrital dos Serviços de Saúde de Bragança 
para instalação de um infantário e jardim infantil; 
Solicitação à Direcção dos Monumentos Nacionais para intervir nos monumentos classificados 
de Bragança; 
Venda em hasta pública, com autorização da Assembleia Municipal, de um conjunto de dez 
moradias construídas pela Câmara Municipal; 
Solicitação ao Ministério do Exército para ceder as instalações do antigo Batalhão de 
Caçadores n.º 3 à Câmara Municipal de Bragança; 
Integração na EDP dos serviços eléctricos da Câmara Municipal e transferência das instalações 
e serviços; 
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Aquisição pela Câmara da Quinta de Santa Apolónia para aí se instalar a Escola Superior 
Agrária; 
Alargamento do cemitério da cidade e construção de um novo em Paçó de Rio-Frio. 

 
Educação, cultura e desporto 

Abertura da 2.ª fase do concurso para a construção do pavilhão gimnodesportivo e piscina e 
anulação do concurso aprovado em reunião de câmara realizada em 11 de Novembro de 1977; 
Construção da 2.ª fase do pavilhão gimnodesportivo e piscinas (construção civil, electricidade e 
equipamentos) com adjudicação da obra à firma Soares da Costa pelo valor de 25.000.000$00; 
Concurso para a construção da bancada central e balneários do Estádio Municipal (reunião de 
câmara de 22 de Fevereiro de 1980); 
Concordância (reunião de câmara de 19 de Janeiro de 1979), com a atribuição do nome Abade 
de Baçal à então designada, Escola Secundária da Sé (antiga Escola Industrial e Comercial de 
Bragança); 
Construção de edifícios escolares na zona do Matadouro e Bairro da Mãe D’Água e aquisição 
de terrenos para a construção das escolas dos bairros das Cantarias e Formarigos. 

 
Subsídios e comparticipações 

Foram atribuídos subsídios e comparticipações no valor de 2.103 contos a diversas 
associações, clubes, comissões de festas, juntas de freguesia, escolas, associações culturais e 
recreativas, instituições de solidariedade social e outras. 

 
Diversos 

Criação da Comissão Municipal de Trânsito; a unidade militar deixou de estar sedeada em 
Bragança; 
Congratulação pela nomeação de D. António José Rafael como bispo de Bragança e Miranda 
(24 de Março de 1979). 
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1980-01-18 e 1983-01-13 

 

Qualificação urbana/acessibilidades, transportes e comunicações 
Pavimentações nas povoações de Maçãs, Nogueira, Rebordãos, Aveleda, Vilarinho de Cova de 
Lua, Pombares, Rio Frio, Gostei, Alfaião, Baçal, Mós, Montesinho e Gimonde. Em Bragança 
pavimentou-se o acesso ao Bairro da Coxa; 
Beneficiação, com colocação de betuminoso, das vias que servem as povoações de Refoios, 
Zoio, Carrazedo, de Coelhoso a Paradinha Nova, Vilarinho, Soutelo, Mós, Meixedo, Pinela, 
Pereiros, Rebordainhos, Freixeda, Salsas, Cova de Lua, Terroso, Sanceriz, Conlelas e Macedo 
do Mato. 
Na cidade, colocação de betuminoso no Bairro de S. João de Brito, nas ruas do Estádio 
Municipal e Estacada; 

 
Ambiente 

Saneamento do bairro de S. João de Brito; construção de um reservatório de água em Vale 
D’Álvaro; 
Construção de reservatórios de água nas povoações de Rio Frio e Castrelos e abertura de 
poços para abastecimento de água à povoação de Outeiro; 
Adjudicou-se à Empresa Hidrotécnica Portuguesa Lda. a elaboração dos estudos necessários 
para o lançamento do Aproveitamento Hidráulico do Alto Sabor (reunião de 23 de Dezembro de 
1981). 

 
Área Económica e financeira 

Aprovado o orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1980 com previsão de 
receita igual à despesa no valor de 303.131.087$00; 
Aprovado o orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1981 com previsão de 
receita igual à despesa no valor de 400.000.000$00; 
Aprovado o orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1982 com previsão de 
receita igual à despesa no valor de 460.000.000$00. 

 
Área Social 

Solicitação à Secretaria de Estado da Habitação, para se construir através do Fundo de 
Fomento de Habitação, um bairro habitacional de cento e quarenta ou cento e cinquenta fogos. 

 
Património e urbanismo 

Atribuição do nome de Sá Carneiro à avenida que parte da esquina do Montepio Geral e se 
prolonga até à estrada nacional Bragança-Vinhais e o nome de Engenheiro Amaro da Costa ao 
arruamento que se inicia no cruzamento da Escola Secundária Abade de Baçal e se prolonga 
até à rotunda junto da Escola Secundária Emídio Garcia; 
Venda ao Estado do terreno da Quinta de Santa Apolónia, pelo valor de 25.000 contos, para aí 
se instalar a Escola Superior Agrária; 
Transferência das instalações e serviços da Câmara Municipal, para os edifícios do extinto 
Batalhão de Caçadores nº 3 conforme a decisão tomada em reunião de câmara efectuada no 
dia 16 de Janeiro de 1980. No ano de 1982 verificou-se a transferência progressiva dos 
diversos serviços; 
Aquisição da Quinta da Trajinha;  
Obras de remodelação da Praça do Mercado; 
Para a construção da nova Sé Catedral cederam-se gratuitamente ao episcopado terrenos com 
uma área aproximada de 10.000 m2, situados entre a Ilha do Rei e a antiga unidade militar 
(reunião de câmara de 11 de Janeiro de 1981); 
Adjudicada a construção da Escola do Bairro da Mãe D’Água; aquisição dos imóveis da 
Precinorte, antiga fábrica de blocos e vigas, como complemento e reforço do tecido empresarial 
da cidade. Deliberação de câmara tomada em 1 de Março de 1982; 
Deliberado contrair no Fundo de Turismo um empréstimo no valor de 8.000.000$00 destinado à 
instalação de um parque de campismo nas margens do rio Sabor, no termo de Meixedo. A 
adjudicação foi efectuada pelo preço de 11.212.480$00; 
Aprovação do projecto de construção do novo quartel dos Bombeiros de Bragança; 
Aprovação do projecto e abertura de concurso para a construção do edifício do Gabinete de 
Apoio Técnico de Bragança; 
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Ampliação do cemitério de Quintanilha. 
 
Educação, cultura e desporto 

A fundação “Os Nossos Livros” e a APADI obtiveram parecer favorável e o reconhecimento 
governamental do Estatuto de pessoas colectivas de utilidade pública; 
Adjudicada a 3ª fase da electricidade e o tratamento e aquecimento do pavilhão gimno-
desportivo e piscinas;  
Construção de um infantário no Bairro da Mãe D’Água; 
Adjudicação da construção de dois edifícios escolares em Carocedo e Terroso e construção de 
edifícios escolares de uma sala, tipo (rural três), nas povoações de Cova de Lua, Mós e Portela; 
Deliberado patrocinar o IV Grande Prémio de Ciclismo Jornal de Notícias. A realização de um 
circuito na estrada de Turismo, em Bragança, complementava esta prova do calendário 
velocipédico; 
Patrocínio para o concerto, em Bragança, da Orquestra Sinfónica da Rádio Difusão Portuguesa; 
Aprovação do projecto e abertura de concurso para a construção da Escola Superior de 
Educação, obra já sancionada pela Secretaria de Estado das Obras Públicas. 

 
Subsídios e comparticipações 

Foram atribuídos subsídios e comparticipações, no valor de 1.400.000$00 a mais de seis 
dezenas de associações, clubes, instituições desportivas, comissões de festas, associações 
culturais, instituições de solidariedade social, juntas de freguesia e outros organismos. Pelo seu 
valor destacamos os seguintes: 
� à APADI, no valor de 120.000$00; 
� à Comissão de Festas da Cidade, no valor de 330.000$00; 
� à Comissão de Festas de Nossa Senhora das Graças, no valor de 150.00$00; 
� à Federação Portuguesa de Ciclismo, no valor de 180.000$00, para a realização da “Volta a 

Portugal em Bicicleta”; 
� ao Aéro-Clube de Bragança, no valor de 725.00$00; 
� ao Clube Académico de Bragança, no valor de 260.000$00; 
� ao Clube de Bragança, no valor de 130.000$00; 
� ao Clube Targa, no valor de 200.000$00; 
� ao Grupo Desportivo de Bragança no valor de 2.200.000$00; 
� ao Nordeste Automóvel Clube, no valor de 200.000$00; 
� aos Bombeiros Voluntários de Bragança, no valor de 150.000$00. 

 
Diversos 

Telegrama de pesar pela morte do Dr. Francisco Sá Carneiro e seus acompanhantes (reunião 
de câmara de 5 de Dezembro de 1980); 
Nomeação do Dr. Adérito Seixas, como consultor jurídico da Câmara Municipal; 
Adesão ao projecto da criação da Comissão Regional de Turismo do Nordeste Transmontano. 
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1983-01-14 e 1986-12-31 

 

 
Qualificação urbana 

Pavimentação com cubos de granito das ruas nas povoações de Parada, Coelhoso, Vila Meã, 
de Cova de Lua, Soutelo, Sarzeda, Varge, Sendas, Conlelas, Castrelos, Formil, Espinhosela, 
Quintela de Lampaças, Meixedo, Carragosa, Vila Boa, Grijó de Parada, Paçó de Rio Frio, Rio 
Frio, Faílde, Mós e Salsas ; 
Arranjo urbanístico da zona da Capela de Santo António, Bairro do Pinhal, ruas do Passo e Dr. 
Cagigal; 
Adjudicação da regulação automática do tráfego na praça Cavaleiro de Ferreira; 

 
Ambiente 

Adjudicação dos saneamentos da vila de Izeda à firma Construções S. Jorge, do bairro da Mãe 
D’Água, da Estacada, dos Quatro Caminhos, do bairro do Pinhal e Alto das Cantarias à Firma 
Empresa de Infra-estruturas do Nordeste; desenvolvimento dos estudos económico-financeiros 
e projectos de aproveitamento hidrográfico da bacia do rio Sabor, em Montesinho, à firma 
Hidrotécnica Portuguesa; 
Adjudicação à firrma Geomecânica das obras de prospecção geofísica, geológica e geotécnica 
nos locais de aproveitamento de Montesinho e Serra Serrada; 
Adjudicação da obra de abastecimento de água a Castro de Avelãs e Sanceriz. 

 
Acessibilidades, transportes e Comunicações 

Construíram-se e pavimentaram-se a betuminoso os acessos que servem as localidades da 
Réfega, Veigas de Quintanilha, Pinela, Serapicos, Montesinho, Maçãs, Vilarinho de Cova de 
Lua, Terroso, Cova de Lua, Soutelo, Quintas de Rio Frio, Montesinho, Fontes Barrosas, de 
Formil a Alimonde, entre Valdrez e a Estação de Sendas (obra intermunicipal), Gondezende, 
Portela, Palácios, Caravela, Laviados, Pombares e da E.M.537 a Pereiros; 
Construção do acesso às instalações do aeródromo e ampliação da sua plataforma; 
Pavimentação da Avenida Abade de Baçal até à antiga ponte do caminho-de-ferro, pelo preço 
de 10.620.000$00 e do acesso à Escola Preparatória nº 2, pelo preço de 1.314.790$00; 
Aquisição de terrenos para a construção da Avenida Sá Carneiro, decisão tomada na reunião 
camarária de 26 de Junho de 1984; 
Compra de cinco autocarros para as linhas urbanas de transportes públicos; 
Instalação de um rádio farol para o aeródromo; 
Adjudicada a construção da ponte sobre o rio Fervença (Bairro dos Formarigos / Bairro da 
Coxa); 
Aprovação de um protocolo com a ANA, para a elaboração de estudos e projectos relativos aos 
melhoramentos a efectuar no aeródromo de Bragança, tendo em vista a satisfação dos 
requisitos da operacionalidade das ligações aéreas regionais. 

 
Área económica e financeira 

Contraídos empréstimos na Caixa Geral de Depósitos, no valor de 21.746.400$00, para obras 
nas estradas municipais, 4.985.500$00 para obras de abastecimento de águas e 1.300.000$00 
para obras de saneamento. 
No âmbito do Plano de Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes, contraiu-se na 
Caixa Geral de Depósitos um empréstimo de 1.300.000$00 para obras de abastecimento de 
águas às povoações de Palácios, Vila Meã, Babe e Pinela e outro no valor de 27.140.000$00 
que se destinou à pavimentação de diversas estradas municipais; 
Aprovaram-se o pacto social e os estatutos da Empresa Municipal da Zona Industrial de 
Bragança; 
Contraídos empréstimos na Caixa Geral de Depósitos no âmbito do Plano Rural de 
Desenvolvimento de Trás-os–Montes: 
11.110.000$00 destinado às obras da rede de esgotos de Santa Comba de Rossas e 
saneamento de Rio-Frio e 24.270.000$00 para diversas melhorias na rede de acessibilidades; 
Deliberou-se ainda participar na sociedade a constituir para exploração dos voos domésticos 
LAR–Ligações Aéreas Regionais (reunião de câmara de 28 de Novembro de 1984) com um 
capital de 2.500 contos; 
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Aprovação do orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1985, com previsão de 
receita igual à despesa no valor de 770.000.000$00; 
Contraídos na Caixa Geral de Depósitos, no âmbito do PDRITM, empréstimos no valor de 
29.879.000$00 e de 10.356.000$00, destinando-se a 1º quantia a obras de saneamento básico 
e a 2ª à pavimentação do caminho municipal entre Formil e Alimonde. 

 
Área social 

Aquisição de uma ambulância para os Bombeiros Voluntários de Izeda; 
Apoio à construção das sedes de junta de freguesia de Pinela, Baçal e Rebordãos; 
Atribuída a verba de 474.000$00, para auxílios económicos (compra de livros e material 
escolar) às crianças mais desfavorecidas. 

 
Património e urbanismo 

Considerando o valor histórico do solar setecentista Sarmento Lousada, também conhecido 
pela Casa da Família Quintela, a Câmara Municipal informou os proprietários do seu interesse 
na aquisição do edifício; 
Aprovado o projecto de construção (reunião de câmara de 13 de Março de 1984) e implantação 
da nova Sé de Bragança (reunião de câmara de 14 de Maio de 1985); 
Cedência a título gratuito e precário à fundação “Os Nossos Livros”, do solar dos Teixeiras, sito 
na rua Trindade Coelho, para instalação dos serviços desta instituição; 
Aprovado o projecto de construção do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Bragança, 
orçamentado m 95.000.000$00. Inaugurado o quartel em 2/06/91; 
Deliberado adjudicar a obra de reconstrução e adaptação do edifício dos antigos Paços do 
Concelho. Uma vez concluídas foi ali instalado o Centro Cultural Municipal; 
Adjudicada a adaptação do recinto da Precinorte. A venda ou aluguer dos módulos, a preços 
considerados justos, tinha em vista o fomento da actividade económica regional; 
Deliberado ceder o direito de superfície ao Clube de Caça e Pesca de Bragança, de uma 
parcela de terreno com a área de 1.000 m2, junto do antigo aeródromo, para construção da sua 
sede social; 
Construção dos cemitérios de Rabal e de Quintanilha, por administração directa e adjudicação 
do cemitério de Paradinha de Outeiro. 

 
Educação, cultura e desporto 

Construção de edifícios escolares tipo “rural três”, nas povoações de Zeive e Moredo (uma sala) 
e Salsas (duas salas); 
Construção de um edifício escolar com quatro salas no bairro do Campo Redondo. Foi também 
adjudicada construção de uma escola no bairro dos Formarigos; 
Aprovado o projecto de construção da Escola Superior Agrária; 
Deliberado promover a realização de dois espectáculos pela Companhia de Dança de Lisboa, 
em Bragança e em Zamora, como forma de celebrar a geminação das duas urbes; 
Apoio ao FAOJ no valor de 300.000$00, para ocupação dos tempos livres dos estudantes que 
utilizavam os transportes escolares; 

 
Subsídios e comparticipações 

Neste período o movimento associativo conheceu um vigor que merece registo. A Câmara 
Municipal atribuiu subsídios e comparticipações, no valor de 715.000$00 a diversas 
associações, clubes, instituições desportivas, comissões de festas, associações culturais, 
instituições de solidariedade social e outras, de que destacamos: 
� à APADI, no valor de 1.120 contos; 
� à Comissão de Festas da Cidade de Bragança, no valor de 3800 contos; 
� ao Clube Académico de Bragança, no valor de 420 contos; 
� ao Futebol Clube da Mãe D’Água no valor de 200 Contos; 
� ao Grupo Desportivo de Bragança, no valor de 8.600 contos; 
� ao Grupo Desportivo de Parada, no valor de 100 contos; 
� aos Bombeiros Voluntários de Izeda, no valor de 120 contos; 
� aos Clubes de Izeda, Parada, Rossas e Mãe D’Água, no valor de 100 contos cada; 
� aos Serviços Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Bragança, no valor de 1.590 

contos; 
� às juntas de freguesia da Sé e Santa Maria, no valor de 300 e 200 contos respectivamente; 

 



PRESIDENTES DA CÂMARA DE BRAGANÇA   Da República ao s nossos dias 
 
 
 

Fonte:  Edição da Câmara Municipal de Bragança 

Diversos 
Aprovado o protocolo de colaboração entre o Estado Maior do Exército e a autarquia de 
Bragança, relativo ao funcionamento do Museu Militar; 
Deliberado na reunião de câmara de 15 de Novembro de 1983, atribuir ao Secretário de Estado 
das Obras Públicas, Eng.º. António Nobre, o título de Cidadão Honorário da Cidade de 
Bragança; 
Aprovado (18 de Novembro de 1984) o projecto de construção do Centro de Formação 
Profissional de Bragança; 
Geminação das cidades de Bragança e de Zamora. Foi dado conhecimento à Câmara 
Municipal das actas das comissões mistas do Ayuntamiento de Zamora e da nossa edilidade, 
com vista à elaboração do acordo de geminação entre as duas cidades. 
A geminação foi aprovada pela Assembleia Municipal na sua reunião ordinária de 19 de Janeiro 
de 1984; 
Inscrição da Câmara Municipal de Bragança na Associação Portuguesa dos Amigos dos 
Castelos, com a qualidade de sócio protector; 
Aprovado o regulamento de salvaguarda e reabilitação da zona histórica de Bragança; 
Aprovado o projecto das comemorações do centésimo vigésimo aniversário do nascimento do 
Abade de Baçal. Neste quadro foi decidida a atribuição do nome do Abade de Baçal a uma 
praça, rua ou avenida da cidade; 
No dia 29 de Abril de 1985 o Presidente da República, Dr. Mário Soares, em presidência aberta 
visitou Bragança; 
Constituição da Comissão Concelhia para as solenidades do dia 2 de Junho, “Os Portugueses e 
o Mundo”. 
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1986-01-01 e 1990-01-07 

 

Qualificação urbana 
Adjudicação, com cubos de granito, de arruamentos em Baçal, Salsas, Grijó de Parada, 
Gimonde, Sarzeda, Paredes, Parada, Vale de Nogueira, Santa Comba de Rossas, Lanção, 
Sortes, Viduedo, Izeda, Sanceriz, Freixeda, Samil, Cabeça Boa, Faílde, Montesinho, Rio Frio, 
Carragosa, Rio de Onor, Conlelas, Castrelos, Paradinha de Outeiro, Rebordaínhos e Fontes de 
Transbaceiro. 
Ao mesmo tempo adjudicava-se a pavimentação a betuminoso de arruamentos em Santa 
Comba de Rossas; 
Na cidade de Bragança adjudicaram-se à firma Empresa de Infra-estruturas do Nordeste Lda. a 
pavimentação a betuminoso em parte da Avenida Sá Carneiro. A Avenida das Cantarias (1ª. 
fase) da avenida Sá Carneiro, entre o Loreto e a Praça Cavaleiro de Ferreira, à Firma 
Construções S. Jorge Lda; ligação com a Avenida Sá Carneiro, do arruamento que liga ao 
Bairro do Pinhal pela Avenida Abade de Baçal e Escola Preparatória nº. 2, dos arruamentos na 
zonas da Estacada, do Picadouro e de Santo António, dos bairros da Mãe D’Água, Coxa, 
Brasileira Vale D’Álvaro; Avenida Cidade de Zamora; ainda a pavimentação das ruas do Passo, 
Doutor António Cagigal, Largo do Tombeirinho e de arruamentos no Bairro da Mãe D’Água (3ª 
fase); ainda a execução de placas separadoras na Avenida Abade de Baçal. 

 
Ambiente 

Foi deliberado:  
Aprovar a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara, no sentido de se proceder à 
organização de um processo de candidatura da barragem de Gimonde aos fundos 
comunitários; 
Adjudicar à firma Hidrotécnica Portuguesa o estudo, exploração conjunta e dimensionamento 
dos escalões de Veiguinhas, Serra Serrada, Gralhas e Montesinho, bem como os projectos de 
assistência técnica aos escalões de Gralhas e da Serra Serrada; 
Adjudicar à firma M.S.F - Moniz da Maia, Serra e Fortunato, Empreiteiros, S.A. a execução do 
aproveitamento do Alto Sabor (segunda fase), escalão de Gralhas e aprovar o plano definitivo 
de trabalhos; 
Aprovar o projecto, caderno de encargos e programa de concurso público internacional da 
barragem da Serra Serrada em Montesinho; 
Adjudicar a construção do cemitério em Caravela, Formil, Grandais e Vila Meã, apoiar a 
reparação do cemitério de Fermentãos e aprovar a ampliação dos cemitérios de Veigas de 
Quintanilha, França e Oleiros; 
Aprovar o contrato e anexos celebrados com a Comissão das Comunidades Europeias, para o 
apoio à aquisição do equipamento hidroeléctrico da barragem de Gimonde; 
Adjudicar à SOMAGUE, pela quantia de 145.022.833$00 a empreitada de construção da 
barragem da Serra Serrada em Montesinho (concurso público Internacional); 
Adjudicar o abastecimento de água a Paradinha de Outeiro e a construção de reservatórios de 
água em Vila Nova e no marco geodésico de Cidadelhe, para reforço do abastecimento a 
Parada e Paredes; 
Adjudicar a construção da rede de saneamento da Avenida Sá Carneiro e da Rua das Finanças, 
na cidade, e nas povoações de Salsas, Serapicos, Rabal, França, Portelo, Babe, Zoio, Pinela e 
S. Pedro de Sarracenos; 
Adjudicar à firma, Sociedade Técnica de Canalizações, Lda. O fornecimento do material 
destinado ao saneamento das povoações de Pinela, Serapicos, Salsas, Oleirinhos e 
Rebordãos; 
Adjudicar a execução de instalações sanitárias públicas na cidadela; 
Adjudicar as infra-estruturas de saneamento e águas pluviais no bairro da Mãe D’Água; 
Adjudicar a execução da rede de esgotos domésticos e águas pluviais no bairro dos 
Formarigos; 
Assinar o contrato – programa, para aproveitamento de fins múltiplos do alto Sabor. 
 

Acessibilidades, transportes e comunicações 
Aprovação do protocolo de colaboração técnico-financeira, entre a Direcção Geral de Aviação 
Civil e a Câmara Municipal de Bragança; 
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Adjudicação de pavimentação betuminosa das acessibilidades para Formil/Alimonde Paradinha 
Nova/Paradinha Velha, Varge, do acesso ao aeródromo, Labiados, Milhão/ Quintas do Vilar, 
Grandais/Fontes Barrosas, Petisqueira e S. Julião/Quintanilha; 
Adjudicação à firma Construções S. Jorge Lda. da pavimentação betuminosa da Avenida Abade 
de Baçal;  
Adjudicação da grande reparação da estrada municipal. Parada e Coelhoso; 

 
Área económica e financeira 

O orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1986 com previsão de receita no 
valor de 950.000 contos, sendo 445.500.contos de receita corrente e 505.000 contos de capital 
e uma despesa de igual importância, sendo de despesas correntes e de capital, 380.000 contos 
e 570.000.contos; 
Orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1987 com previsão de receita no valor 
de 990.contos, sendo 510.000 contos de receita corrente e 480.00 contos de capital e uma 
despesa de igual importância, sendo de despesas correntes e de capital 440.000 contos e 
550.000; Orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1988 com previsão de 
receita no valor de 1.230.000 contos sendo 600.000 contos de receita corrente e 630.000 
contos de capital e uma despesa de igual importância, sendo de despesas correntes e de 
capital 450.000 contos e 780.000 contos; 
Orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1989 com previsão de receita no valor 
de 1.920.000 contos sendo 750.000 contos de receita corrente e 1.170.000 contos de capital e 
uma despesa de igual importância, sendo de despesas correntes e de capital 600.000 contos e 
1.320.000 contos; 
Orçamento e plano de actividades dos Serviços Sociais da C.M.B. para o ano de 1989, em 
45.000 contos;  
No âmbito do PEDRITM em 1986 1987 e 1988 foram contraídos empréstimos na Caixa Geral 
de Depósitos para as obras de pavimentações, saneamento, abastecimento de água, obras no 
Alto Sabor e escolas em diversas localidades do concelho; 
Perante o encerramento do Matadouro Municipal a Câmara de Bragança manifestou 
preocupação junto da Direcção Geral de Agricultura pelos prejuízos causados aos pequenos 
produtores com o transporte de gado para o Cachão. Também foi informada do 
descontentamento resultante do facto de não terem sido criadas infra-estruturas que 
permitissem acautelar os prejuízos provocados; 
Para cumprimento do plano de actividades e orçamento para o ano de 1988 recorreu-se ao 
crédito na Caixa Geral de Depósitos. 
Assim, foi possível: 

� adquirir a Quinta da Braguinha, no valor de 50.000 contos; 
� concluir a 1ª. fase do aproveitamento do Alto Sabor, no valor de 80.000 contos; 
� equipar a central de Montesinho, no valor de 50.000 contos; 
� através do Fundo de Turismo foram disponibilizados 20.000 contos, para a segunda 

fase das obras do parque de campismo; 
No PIDDAC/89, apontaram-se os seguintes objectivos do município: 

� execução financeira do protocolo celebrado com a administração central, relativo ao 
aproveitamento hidráulico do Alto Sabor; 

� aceleração da construção da circular de Bragança, e troço Bragança/Quintanilha, 
integrados no IP-4; 

� envolvimento da administração central na reabilitação da zona histórica; 
� suporte adequado à construção da nova Sé Catedral de Bragança; 
� plano de execução de barragens associadas ao regadio. 

 
A Câmara Municipal apoiou a criação de uma estância aduaneira em Bragança, no âmbito da 
reestruturação dos serviços regionais e periféricos; 
Orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1989 com previsão de receita no valor de 
1.920.000 contos, sendo 750.000 contos de receita corrente e 1.170.000 contos de capital e uma 
despesa de igual importância, sendo de despesas correntes e de capital de 600.000 e 
1.320.000.contos; 
O orçamento e plano de actividades dos Serviços Sociais da C.M.B. para o ano de 1989 foi 
45.000.contos; 
Dado o interesse das candidaturas apresentadas pela Câmara de Bragança, a comissão do 
programa VALOREN atribuiu as seguintes contribuições do FEDER: 
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� equipamento da central do Prado Novo 100.000 contos ; 
� equipamento da central de Montesinho 100.000 contos.  

 
Empréstimos contraídos: 
� 11.500 contos, para adiantamento de verbas respeitante à comparticipações do FEDER, 

atribuídas à obra “Aproveitamento Hidráulico do Alto Sabor – Sistema da Serra Serrada”; 
� 28.500 contos para adiantamento de verbas respeitantes às comparticipações do FEDER, 

atribuídas à obra “Aproveitamento Hidráulico do Alto Sabor – segunda fase – Escalão de 
Gralhas e Escalão de Montesinho”; 

� no âmbito do plano intercalar FEDER, 44.000 contos para adiantamento de verbas 
respeitantes à comparticipações do FEDER, atribuída à obra “Aproveitamento Hidráulico 
do Alto Sabor (2ª.fase)–Escalão de Gralhas e Escalão de Montesinho”. 

 
Adjudicação da sinalização luminosa da iluminação da plataforma de estacionamento dos aviões, 
instalação de um sistema de iluminação estática sem interrupção e protecção contra descargas 
atmosféricas; 
Execução e adjudicação do rádio farol (equipamento N.D.B.) do aeródromo municipal; 
reforço com mais 2.500 contos a participação da Câmara de Bragança no capital social da LAR, 
Linhas Aéreas Regionais, cujo capital social foi aumentado de cem para trezentos mil contos; 
Encarregar a firma Endeuse – Gestores de Engenharia e Gestão para proceder ao estudo de 
viabilidade de um matadouro em Bragança. 

 
Área social 

Concordância com a criação do Instituto de Trás–os–Montes para a Investigação e 
Desenvolvimento Agrário e Industrial, colaborando esta Câmara Municipal com o capital de 
2.000 contos; 
Comparticipação nas despesas de instalação provisória da creche e infantário de Rebordãos, 
no valor de 1.162 contos; 
Conceder à APADI uma verba de 25 contos por cada criança oriunda da área deste município 
internada na instituição. 

 
Património e urbanismo 

Definição das condições de arrematação dos 14 pavilhões construídos pela Câmara Municipal 
nas antigas instalações da Precinorte. Com uma área aproximada de 250 m2 a base de 
licitação por unidade era de 3.500 contos; 
Aprovada na Assembleia Municipal a construção das sedes para as juntas de freguesia, de 
acordo com a seguinte prioridade: Sé, Santa Maria, Parada, Rebordãos, Salsas, Parâmio, 
Macedo do Mato; Nogueira, Samil, Gostei, Sendas, Donai, Sendas, Zoio, Gimonde, Castro de 
Avelãs, S. Pedro, Alfaião, Calvelhe, Gondesende, Paradinha Nova, Faílde, Rio de Onor e 
Pombares; 
Atribuição ao Clube Académico de Bragança do direito de superfície, por trinta anos, de uma 
parcela de terreno, com uma área de cerca de 15.130 m2, destinada à construção de um 
complexo de piscinas ao ar livre. Neste contexto atribuiu-se a cada m2 o valor de 100$00; 
Expropriação do prédio denominado “Lameiro de Lamalonga, ou Lameiro dos Calaias”, actual 
“Parque Eixo Atlântico” em paralelo com a declaração de utilidade pública e consequente posse 
administrativa; 
Delegar poderes no Presidente da Câmara para negociar e assinar o protocolo de cedência a 
título precário dos quatro edifícios e terrenos envolventes das instalações da unidade militar B C 
3; 
O presidente diligenciou a dispensa de pagamento de 40.000 mil contos, com o fundamento de 
que a cidade merecia uma compensação material pela perda da unidade militar. 
Atribuir o nome de Coronel Albino Pereira Lopo ao largo na retaguarda do Museu Abade de 
Baçal; do nome de Doutor Alexandre Faria à rua que corre entre a Rua do Matadouro e o início 
da Rua da Nogueira; o de D. Abílio Vaz das Neves ao arruamento entre o Sapato a Avenida 
Cidade de Zamora; Rua Miguel Torga, ao segmento viário entre o Largo Coronel Albino Lopo e 
o cruzamento com a Rua de S. Sebastião; 
Ceder graciosamente à comissão fabriqueira dos Santos Mártires o direito de superfície de uma 
parcela de terreno, sita no Bairro dos Formarigos, destinada à construção de uma igreja; 
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Cedência ao Grupo Desportivo de Bragança do direito de superfície, por 50 anos, de uma 
parcela de terreno, com uma área de cerca de 2.350 m2, destinada à construção da Sede 
Social do Clube; 
Aprovar o protocolo a celebrar entre a Direcção Geral do Ordenamento do Território, o Instituto 
Português do Património Cultural, a Comissão de Coordenação da Região do Norte e a Câmara 
Municipal de Bragança para a reabilitação urbana da Cidadela; 
Dar parecer favorável à construção do Centro de Saúde de Bragança no terreno junto ao Lar 
Calouste Gulbenkian; 
Concordar com a construção do novo Comando Distrital da PSP; 
Lançamento da construção do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Bragança; 
Abertura de concurso público para a elaboração do Plano Director Municipal (reunião de 
câmara de 28 de Novembro de 1989). 

 
Educação, cultura e desporto 

Adjudicar a construção de um edifício escolar em Gimonde, da Escola das Cantarias, de um 
edifício com uma sala de aulas em Caravela/Palácios, Oleiros e um edifício escolar pré-primário 
em Santa Comba de Rossas; 
Participar nas cerimónias de encerramento da homenagem ao Professor Paulo Quintela a levar 
a efeito pela comissão organizadora, em Coimbra, de 23 a 28 de Junho 1986; 
Arrelvamento do campo de jogos do Estádio Municipal; 
Concordar com a proposta apresentada pelo Conselho Directivo da Escola Preparatória nº 2 de 
Bragança no sentido de passar a denominar-se Escola Preparatória Paulo Quintela; 
Dar parecer favorável à proposta do Conselho Pedagógico da Escola Secundária nº 3 de 
Bragança, que propunha o nome do escritor Miguel Torga para patrono da instituição; 
Adjudicação do livro “Os Postais Ilustrados no 1º Quartel do Séc. XIX”; 
Adjudicar um parque infantil para o Bairro da Mãe d’Água; 
Aprovar a proposta da Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos, para a realização em 
Bragança do 1º. Simpósio Internacional de Castelologia e Jornadas Regionais sobre 
Monumentos Militares; 
Comemorações dos oitocentos anos do primeiro foral de Bragança e festas da cidade; 
Aprovar a construção da sede da Casa da Música de Izeda; 
Apoio logístico à Volta Aérea a Portugal; 
Rejeitar a proposta de extinção de 42 escolas primárias, com dez ou menos alunos; 
Apoiar a realização da conferência do Professor Engenheiro Edgar Cardoso, antigo aluno do 
Liceu de Bragança, subordinada ao tema “Estruturas na Engenharia Civil”. 

 
Subsídios e comparticipações: 

A Câmara Municipal atribuiu subsídios e comparticipações, no valor de 53.973 contos a 
diversas associações, clubes, instituições desportivas, comissões de festas, juntas de 
freguesia, escolas secundárias, associações culturais, instituições de solidariedade social e 
outras instituições do concelho. 

 
Diversos: 

Aprovação do regulamento de distinções honoríficas; encerramento do laboratório do leite; 
Aprovação do regulamento de saneamento do concelho de Bragança; 
Aprovação do regulamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais na 
área do concelho de Bragança; 
Sensibilização dos presidentes de junta de freguesia para o eventual encerramento do 
matadouro municipal e manifestação à Junta Nacional dos Produtos Pecuários das 
preocupações da Câmara Municipal pelas condições de transporte dos animais vivos para o 
matadouro do Cachão; 
Diligências para a instalação em Bragança de uma sub inspecção da polícia judiciária; 
Aprovação do ante-projecto da nova Sé Catedral; 
O Presidente da República, Dr. Mário Soares, deu a conhecer a intenção de instalar em 
Bragança a sede da presidência aberta, entre os dias 15 e 26 de Fevereiro de 1987. Foram 
oferecidas as instalações do Centro Cultural Municipal para a instalação temporária da 
Presidência da República; 
Atribuída a medalha de ouro da cidade e o título de Cidadão Honorário do Município de 
Bragança a Sua Excelência o Presidente da República, Dr. Mário Soares; 
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Informou-se a Direcção Geral das Alfândegas dos horários mais convenientes para a abertura 
das fronteiras de Quintanilha e Portelo no ano de 1988. Aprovou-se superiormente o seguinte 
horário: 
de 1 Outubro a 31 Maio, das 7h às 21h; 
de 1 Junho a 28 Julho e 4Agosto a 30 de Setembro, das 7h às 23h; 
de 29 Julho a 3 Agosto, às 24h. Insistiu-se continuadamente na abertura permanente daquelas 
fronteiras; 
convite ao Presidente da República para se deslocar a Bragança, no encerramento das 
cerimónias do Oitavo Centenário da Concessão do Primeiro Foral; 
concordar com o projecto de lei nº. 52/5, do grupo parlamentar do PS para concessão do 
estatuto de vila a Izeda; 
criação da comissão especializada de fogos florestais municipal (CEFF) e do órgão municipal 
de protecção civil, constituído pelas seguintes entidades: 

� Câmara Municipal de Bragança 
� Bombeiros de Bragança e de Izeda 
� Guarda Nacional Republicana 
� Serviços de Ordenamento Florestal 
� Protecção Florestal; 

aprovação pela Assembleia Municipal dos estatutos da Associação de Municípios do Nordeste 
Transmontano. 

 


