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OBRAS E FACTOS DE MAIOR RELEVO 

 

 

Qualificação urbana 
Obras de conservação do cemitério público de Bragança e no cemitério de Faílde; 
Obras de conservação no quartel da G.N.R., nos edifícios do governo civil, dos paços do 
concelho, nas barracas da Praça Camões e nos talhos municipais; 
Calcetamentos em passeios da cidade, nos arruamentos da Caleja do Forte, nas ruas Emídio 
Navarro e Santa Clara; 
Obras de beneficiação nas escolas centrais da cidade e das povoações de Babe, Rebordãos, 
Salsas, S. Pedro; 
Colocação de bancos na Praça Almeida Garrett; 
Construção de um pavilhão de recreio na escola infantil. 

 
Acessibilidades 

Empedramento da estrada de Bragança ao Parâmio e obras de conservação e reparação em 
outras estradas municipais; 
Obras de conservação de pontes no concelho (Rio Sabor, Castrelos, Varge, Parada com 
ligação a Outeiro) e reparações nos pontões de Meixedo e de Varge; 
Adjudicação da reparação da ponte de Santa Catarina na estrada municipal de Bragança à 
Moimenta. 

 
Ambiente 

Arborização do cemitério, ruas da cidade, estradas municipais e ainda em terrenos 
pertencentes à Câmara Municipal e substituição das árvores arrancadas na Praça da Sé; 
Construção e reparação de fontes, reservatórios e colocação de marcos fontanários; 
Exploração, captação e encanamento de água de Sabariz para Bragança e execução de obras 
de saneamento na cidadela. 

 
 Área social 

Aquisição de artigos para os presos da cadeia civil da cidade; deliberado oferecer terreno e 
1.000$00 ao Ministério da Instrução, como comparticipação da câmara para a construção de 
um jardim-escola nesta cidade com o nome de João de Deus; 
Comportando um número mínimo de 50 crianças, a escola instalar-se ia provisoriamente numa 
casa da câmara sita na Rua General Sepúlveda; 
Construção do hospital civil na cerca do antigo convento de Santa Clara; 
Pagamento de subsídios de lactação às amas dos expostos menores de 7 anos. 
 

Economia e Finanças 
Arrematação dos impostos indirectos municipais sujeitos ao real de água, para o ano de 1917, 
pelo valor de 2.450$00; 
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Arrematação do rendimento dos impostos indirectos municipais sujeitos ao real de água para o 
ano civil de 1914 pelo valor de 2.950$00 e, para o ano de 1915, pelo valor de 2.450$00; os 
orçamentos ordinários: 
receita e despesa para o ano de 1914…...43.339$77; 
receita e despesa para o ano de 1915…...45.221$46; 
receita e despesa para o ano de 1916…...46.377$23; 
receita e despesa para o ano de 1917…...54.026$55; 
receita e despesa para o ano de 1918…...59.003$97. 

 
Educação, cultura e desporto 

Instalação do Museu Municipal Coronel Albino Lopo; aquisição de equipamento escolar para a 
Escola de S. Julião de Palácios; 
Por determinação do Ministério da Educação Pública (Repartição de Instrução Artística), em 
27/10/1915, foi oficiado o Presidente do Conselho de Arte e Arqueologia da 3ª. Circunscrição 
(Porto) para se proceder à instalação o mais breve possível, do Museu de Arte e Arqueologia 
nesta cidade (Museu Regional de Bragança), sendo este facto apoiado pela Comissão 
Municipal. O referido museu ficaria instalado provisoriamente no antigo Paço Episcopal, que 
receberia o espólio dos artigos existentes no Museu Municipal. Sublinhe-se a importância da 
Comissão Delegada da Câmara para defesa dos interesses de Bragança; 
Em reunião de câmara de 25 de Fevereiro de 1916, aprovou-se a proposta para a criação de 
uma biblioteca pública a instalar em compartimentos do antigo Paço Episcopal. Dado 
conhecimento do facto à repartição Artística do Ministério da Instrução Pública, o Congresso da 
República atribuiu para o ano económico de 1916/17 a verba de 600$00; 
Solicitação à Inspecção das Escolas Móveis da instalação de cursos nocturnos móveis nas 
povoações de Izeda, Parada e Vila Nova. 

 
Património e urbanismo 

Aquisição de terrenos para alargamento do Campo da Feira na cidade; 
Deliberada a construção de um novo talho na Praça do Mercado. 
 

Subsídios 
Apoio à construção do edifício destinado ao Jardim–Escola João de Deus; à junta de freguesia 
de Serapicos para obras de abastecimento de água; 
Às Juntas de Freguesia de Rio de Onor, para a construção de um pontão, e à Junta de 
Freguesia de Gimonde para a construção do pontão que servia as povoações de Vale de 
Lamas /Sacóias e outras; 
À Junta de Freguesia de Coelhoso para a construção de um cemitério público. 

 
Diversos 

Eleição de dois cidadãos, Manuel Maria Moura e Olímpio de Oliveira Dias, para fazerem parte 
da Câmara Regional de Agricultura; 
Aquisição de um relógio público para colocação no edifício dos Paços do Concelho. 

 
 
 
 
 
 
 


