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Nome:  Abílio Machado Leonardo 

Mandato:  Presidente da Câmara Municipal de Bragança entre 1969-03-29 e 1970-12-20 

 

 

OBRAS E FACTOS DE MAIOR RELEVO 

 

 

No início do mandato considerou como prioritários três objectivos: 
1. Aeródromo – a Câmara Municipal teria de pronunciar-se sobre a aquisição dos terrenos aos 
respectivos proprietários para que as obras pudessem prosseguir. O valor estimado para a 
expropriação da 1ª fase era na ordem dos 280.000$00; 
2. O quartel do Batalhão de Caçadores 3 - para instalação do Batalhão deveriam ultrapassar-se com 
urgência alguns problemas entre os proprietários particulares dos terrenos, a Câmara Municipal e o 
Ministério do Exército. Se as permutas não fossem realizadas a curto prazo corria-se o risco de o 
Batalhão ser instalado noutra localidade; 
3. Arruamentos e urbanização da zona do Montepio Ge ral . Na impossibilidade da Câmara Municipal 
custear por si só as expropriações que se comprometera e considerando-se a urgência da execução da 
obra do Montepio Geral, a Direcção dos Serviços de Melhoramentos Urbanos sugeriu a concessão de 
um subsídio de 1.000.000$00, através da Comissão da Direcção Geral da Urbanização do Norte. 
 
Qualificação urbana 

Reparações nos sanitários da Avenida João da Cruz e Jardim António José de Almeida; 
Construção de arruamentos, entre a Escola Industrial e Comercial de Bragança e a G.N.R. e 
entre o novo quartel do Batalhão de Caçadores 3 e o Posto Hípico; 
Pavimentação de ruas em Rio Frio, Sacóias, Milhão, Vila Franca, Vale de Lamas, Refoios, 
Aveleda, S. Pedro de Sarracenos, Moredo, de Serapicos para Salsas e Martim (Zoio); 
Electrificação das aldeias de Carragosa, Meixedo, França, Vilarinho de Cova de Lua, Soutelo, 
Quintas de Rio Frio, Oleirinhos, Parada e dos banhos de Alfaião; 
Electrificação entre a Rua do Toural e a Avenida Américo Tomás, da zona das Cantarias e S. 
Lourenço. 

 
Acessibilidades, transportes e comunicações 

Construção de estradas e caminhos municipais, que beneficiassem as localidades de Moredo, 
Quintanilha, Lanção, Pereiros, Serapicos, Salsas, Banhos de Alfaião, Santuário da Sr.ª do 
Aviso, Coelhoso, Bagueixe e Macedo do Mato; execução, por administração directa, dos 
trabalhos da estrada municipal 541, lanço da E.N. 217 a Coelhoso e projecto de construção da 
estrada municipal 574 da E.N. 317 (proximidades de Bagueixe) a Macedo do Mato; 
Execução do pontão sobre a ribeira de Quintela e ampliação do pontão de Alfaião, sobre a 
ribeira do Penacal; 
Construção do novo aeródromo e anuência para o Presidente da Câmara acordar a aquisição 
de terrenos necessários para o mesmo até ao preço de 2$00/m2. 
 

Ambiente 
Colocação de colectores nas zonas da Estacada, do Mercado e do Picadeiro; 
Abastecimento de água às povoações de Milhão e Gondesende e colocação de um marco 
fontanário no Bairro da Coxa;  
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Fornecimento de água ao domicílio nas aldeias com as seguintes condições: 
a) uso de contadores obrigatória a colocação em todos os consumidores; 
b) os contadores seriam adquiridos pelos consumidores e instalados pelos serviços da 
Câmara; 
c) os consumidores ficariam isentos de taxa de aluguer enquanto a Câmara não 
procedesse à sua aquisição; 
d) as tarifas de consumo seriam equiparadas às que vigorassem na cidade; 
e) Reparação da rede de águas da aldeia de Fermentãos. 

 
Área Social 

Aprovada a minuta da proposta de homologação ministerial para a adjudicação das casas de 
renda económica de Bragança (2ª fase), da Federação das Caixas de Previdência pelo valor de 
9.604.109$00; 
Deliberado prestar assistência médica e medicamentos aos trabalhadores dos serviços 
municipais, bem como atribuir um subsídio por morte aos herdeiros dos mesmos, num valor 
correspondente ao vencimento de seis meses. 

 
Área económica e financeira 

O orçamento ordinário da Câmara Municipal, receita e despesa para o ano de 1971, era de 
24.038.779.$00; 
O orçamento ordinário receitas e despesa do serviço de Turismo, para o ano de 1971, era de 
165.293$00. 

 
Educação, cultura e desporto 

Parecer favorável à inclusão de Bragança no programa da 32ª Volta a Portugal em Bicicleta, 
prevista para o período entre 14 e 31 de Agosto; 
Obras no Campo de Jogos (regularização do rectângulo, vedação e bancadas provisórias); 
A Câmara Municipal concordou participar na homenagem a prestar ao Abade de Baçal pela 
cidade de Chaves; 
Construção pela Fundação Calouste Gulbenkian, em Bragança, de uma biblioteca fixa e uma 
garagem anexa para o carro da biblioteca itinerante, mediante um subsídio de 520.000$00; 
Espectáculo em Bragança, pelo Grupo Folclórico de Limoges, França; 
Inauguração do lar masculino para estudantes. Presentes no dia da inauguração, dois membros 
da Fundação Calouste Gulbenkian anunciaram a atribuição de um valor anual de 200 contos 
para subsidiarem quarenta bolsas de estudo. Estas seriam concedidas a estudantes do sexo 
feminino enquanto não fosse construído um lar para meninas. Para esta construção a Câmara 
Municipal cederia o terreno necessário; a Câmara delegou no presidente e vice-presidente a 
presidência da Comissão de Festas da Cidade para o ano de 1971. 

 
Património e urbanismo 

Urbanização da zona do Montepio Geral e de S. Sebastião;  
Execução dos projectos elaborados pelo arquitecto Viana de Lima de arranjo urbanístico e 
loteamentos de S. Sebastião e Estacada; 
Cedência de terrenos para a construção do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de 
Bragança, que ficaria situado junto ao Hospital da Santa Casa da Misericórdia, a Câmara 
Municipal comprometeu-se a apoiar a sua construção; 
Deliberado promover uma acção de recolhimento e silêncio no decorrer da reunião de câmara 
municipal em homenagem ao Presidente do Conselho, Doutor Oliveira Salazar, falecido em 27 
de Agosto; 
Aprovado o orçamento para a construção de um Posto de turismo; 
A Câmara Municipal aceitou a construção de dezasseis fogos da Fundação Salazar, a localizar 
no Bairro da Mãe D’Água, edificados na modalidade de banda contínua; 
Construção de cemitérios nas aldeias de Formil e Donai. 

 
Subsídios e comparticipações: 

Foram atribuídos subsídios a comissões de festas, escuteiros e clubes desportivos, no valor de 
30.000$00. 
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Diversos: 
Aprovados os regulamentos dos cemitérios, de cores a aplicar nas zonas urbanas e rurais e de 
protecção da cidade e também o da venda ambulante; 
Aprovadas as posturas sobre divagação de animais, apascentação e trânsito de gado; 
Concedida ao Dr. José de Azeredo Perdigão, presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, a 
Medalha de Ouro da Cidade. 

 
 


