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OBRAS E FACTOS DE MAIOR RELEVO 

 

 

Qualificação urbana 
Conclusão da Avenida do Sabor; 
Remodelação da rede de distribuição de energia eléctrica à cidade; 
Prosseguimento da urbanização do Bairro da Misericórdia; 
Calcetamento de ruas em Izeda, Rio de Onor, Rio-Frio, Portelo (França) e Valverde (Serapicos); 
Construção de cemitérios em Rio Frio, Portela (Gondesende) e Valverde (Serapicos); 
Início das obras na zona em frente do Tribunal Judicial; 
Pavimentação do tabuleiro superior do Jardim António José de Almeida. 

 
Acessibilidades, transportes e comunicações 

Construção das estradas municipais de Rossas a Rebordainhos, de Espinhosela à E.N. 103, de 
Bragança a Alfaião, por S. Pedro, de Maçãs à E.N. 308 e adjudicação da construção do 
caminho municipal nº.103 de Espinhosela (3ª. fase); 
Construção de pontões no Zeive e Guadramil. 

 
Ambiente 

Abastecimento de água a Bragança e às povoações de Gimonde, Outeiro, Parada, Vila Franca, 
Portelo, Vila Franca, Vale de Nogueira e construção da rede de esgotos da cidadela; 
Embelezamento e iluminação da Praça Cavaleiro de Ferreira e Avenida João da Cruz e 
embelezamento do monte de S. Bartolomeu. 

 
Área social 

Aquisição do equipamento para um parque infantil a instalar no tabuleiro superior do Jardim 
António José de Almeida, com receitas da Comissão Municipal de Turismo. 

 
Património e urbanismo 

Deliberou-se sobre a execução do plano director de cidade, sendo aprovado pelo Conselho 
Superior de Obras Públicas o ante-plano de urbanização da cidade de Bragança; 
Foi aprovado o projecto para a construção do Palácio das Corporações e Previdência, 
destinado a instalar o Tribunal de Trabalho, a delegação do Instituto Nacional do Trabalho e 
Previdência, Grémio da Lavoura e Caixa de Previdência Distrital. 
Foi atribuído o nome do Professor Cavaleiro de Ferreira à praça fronteira ao tribunal judicial. 

 
Área Económica e financeira 

A receita ordinária prevista para o ano de 1952 foi de 2.200.000$00. 
 
Educação, cultura e desporto 

Construção de um campo de jogos em Bragança; 
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Atribuição de prémios pecuniários anuais aos professores primários e regentes escolares do 
concelho como forma de estimular a classe na dedicação à instrução pública. A escolha era 
feita tendo em conta a opinião do director escolar e do vereador do pelouro da instrução. 

 
Subsídios e comparticipações 

Atribuídos subsídios a juntas de freguesia para a reparação de escolas primárias, de cemitérios, 
a algumas instituições de solidariedade social e à banda de música dos Bombeiros Voluntários 
de Bragança, esta comparticipação corria pelas receitas da Comissão Municipal de Turismo. 

 
Diversos 

Criação da ”Medalha da Cidade de Bragança”; 
Aprovação da postura sobre a condução de velocípedes no concelho de Bragança sendo 
obrigatório o exame de condução para obtenção da respectiva carta. 
Por iniciativa da Câmara Municipal e subscrição pública foi concedida ao Professor Doutor 
Manuel Cavaleiro de Ferreira a “Medalha de Ouro da Cidade de Bragança” em reconhecimento 
do seu apoio à construção do novo Palácio da Justiça e Casa dos Magistrados. Estas obras 
foram inauguradas no dia 11 de Junho de 1952. 

 
 
 
 
 
 
 
 


