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CERTIDÃO 

LUÍS MANUEL MADUREIRA AFONSO, PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

BRAGANÇA:.............................................................................................................................   

------- Certifica que da ata da Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e catorze 

(Quadriénio 2013/2017), desta Assembleia Municipal, realizada no dia quatro de fevereiro, no 

auditório « Paulo Quintela », em Bragança, na qual participaram  setenta e quatro membros  

dos setenta e nove que a constituem, se encontram aprovadas em minuta, as seguintes 

deliberações:...........................................................................................................................  

QUORUM - Verificada a existência de quórum, deu-se início aos trabalhos, cerca das nove horas 

e trinta minutos,  e foram presentes: ...............................................................................................  

EXPEDIENTE:  Alínea m) do n.º 1 do artigo29º da Lei nº. 75/2013 de 12 de setembro. ....................... …… 

 
RELAÇÃO CRONOLÓGICA DE DOCUMENTAÇÃO RELEVANTE ENTRADA NOS SERVIÇOS DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL A PARTIR DE 16 DE JANEIRO DE  2014 
 

Data  Remetente Assunto 

16/01 CMB Solicita a indicação do representante da AM no Conselho 

Municipal de Educação 

22/01 Associação 25 de Abril 

 

 

Comemorações do 40.º aniversário do 25 de Abril 

22/01 Presidente da Assembleia da República Acusa a receção da Moção –Ligação Aérea Bragança/Vila 

Real/Lisboa 

23/01 Grupo Parlamentar do CDS/PP Acusa a receção da Moção – Reorganização do Ensino 

Superior Português 

23/01 Grupo Parlamentar Os Verdes Acusa a receção da Moção – Ligação Aérea 

Bragança/Vila Real/Lisboa, e envia um projeto de 

resolução que recomenda ao Governo que estabeleça a 

referida ligação. 

24/01 Grupo Parlamentar do CDS/PP Acusa a receção da Moção - Ligação Aérea Bragança/Vila 

Real/Lisboa 

27/01 Rui Afonso Cepeda Caseiro Pedido de Renúncia ao Mandato 

 

 

RELAÇÃO CRONOLÓGICA DE DOCUMENTAÇÃO RELEVANTE EMITIDA A PARTIR  DE 27 DE 
NOVEMBRO DE 2013  

 

Data  Destinatário Assunto 
 

27/11 

 

CMB 

 

Envio de senhas de presença e boletins itinerários, 

relativos a Outubro e Novembro/2013 

02/01  Várias Entidades Dá conhecimento do membro que foi eleito para 

integrar o órgão externo. 

07/01 Várias Entidades Envio da Moção – Ligação Aérea Bragança-Vila 
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Real-Lisboa 

07/01 Várias Entidades Envio da Moção – Reorganização do Ensino 

Superior Português 

 

8/01 

CMB Envio da Certidão Geral relativa à sessão de 27 de 

Dezembro/2013 

10/01 CMB Envio das senhas de presença e boletins itinerários, 

relativos ao mês de Dezembro/2013 

21/01 CMB Envio da Proposta de Recomendação – A 

reabilitação urbana 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ........................................................................................................  

MANDATOS-MEMBROS:..........................................................................................................  

PEDIDOS DE JUSTIFICAÇÂO DE FALTA: .....................................................................................  

PSD: Júlio da Costa Carvalho; Pedro Nuno Gonçalves Nogueiro e Martinho Eduardo do Nascimento ........  

PS: Bruno Viriato da Costa Veloso; Luís Carlos Magalhães Pires; Maria Celina da Silva Paula e Sandra 

Marisa Rodrigues Valdemar. ...........................................................................................................................  

Presidentes de Junta de Freguesia: Fernando Francisco Gomes Rodrigues – Vem o Substituto legal – 

Adriano Augusto Correia Rodrigues................................................................................................................  

MEMBROS SUPLENTES CONVOCADOS:.................................................................................................  

PSD: António Manuel Pereira, José Manuel Pinto da Silva Ferreira e Susana Maria Pinto Costa ..................  

PS: Armindo Augusto Lopes; Patrício Teixeira Afonso; Marisa Alexandra Rodrigues Valdemar e Orlando 

Augusto Matos Pontes..........................................................................................................................  

PEDIDO DE RENÚNCIA: Rui Afonso Cepeda Caseiro – Foi convocado, como membro efetivo, 

Jorge Manuel Pinto da Silva Ferreira.................................................................................................  

INSTALAÇÃO – Membros suplentes: Manuel Mesquita Rodrigues(PSD); Susana Maria Pinto da 

Costa(PSD); Orlando Augusto Matos Pontes(PS); Manuel Agostinho Pires Diz(Movimento S. 

Presente) e Filipe Manuel Calvário da Costa(CDU). ..........................................................................  

PONTO  1– PÚBLICO – Período de Intervenção.........................................................................  

--------- Não houve inscrições.............................................................................................................  

PONTO 2 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ................................................................  

--------- Francisco Marcos – Apresentou, por escrito, a seguinte 

“MOÇÃO 
--------- Na história de Bragança, com quinhentos e cinquenta anos desde a atribuição do foral 

de cidade por Dom Afonso V, a comemorar no próximo dia 20 de Fevereiro, contam-se por 
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milhares as pessoas que viveram no concelho de Bragança e contribuíram para o seu 

desenvolvimento. ..............................................................................................................................  

 -------- Na esmagadora maioria dos casos, não ficaram registos escritos sobre a vida e 

actividades destas pessoas, o que torna impraticável avaliar o valor dos seus contributos............  

---------  Além disso não há critérios absolutos que posam comparar personalidades e 

desempenhos, e a tendência é para a história recordar, apenas as pessoas e as funções 

socialmente mais relevantes e conhecidas. Em face disto, qualquer escolha ou selecção que se 

faça corre o risco de se tornar arbitrária e injusta, ao enaltecer umas figuras em detrimento de 

outras, quiçá mais dignas de destaque. ............................................................................................  

--------- Tendo em atenção estes pressupostos, toda e qualquer lista é necessariamente, 

redutora, e deixa de fora figuras que, por direito próprio, deveriam constar na memória 

colectiva da comunidade brigantina. ...............................................................................................  

 -------- Desde a república aos nossos dias foram vinte e cinco os presidentes da câmara 

municipal de Bragança. .....................................................................................................................  

 -------- Mas só quatro foram eleitos democraticamente pelos munícipes Brigantinos 

encontrando-se o último eleito em início de funções. .....................................................................  

--------- A atribuição da condição de cidadão honorário e a atribuição da medalha brasão de 

ouro do Município de Bragança é a mais alta homenagem com que este Município distingue as 

personalidades, que pelo seu desempenho e pelo seu inestimável contributo se transformaram 

de forma significativa e inequívoca ícones de referência como símbolos do desenvolvimento da 

nossa cidade, da nossa região e de forma particular assinaram o progresso e a melhoria das 

condições de vida dos cidadãos Brigantinos. ....................................................................................  

--------- A história do nosso concelho ao longo dos últimos 40 anos de vida democrática do nosso 

país, conduzem-nos inevitavelmente a 3 eras democráticas distintas do nosso quotidiano 

enquanto Município. .........................................................................................................................  

 -------- As eras não são meras marcas de referência geopolítica e só podem ser devidamente 

analisadas se efectuarmos uma retrospectiva histórica e uma análise das opções tomadas em 

cada uma delas à luz do seu tempo e com o reflexo no futuro que lhes sucedeu. ..........................  
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--------- A história do nosso concelho em democracia assinala de forma clara e indestrutível dois 

períodos que a nossa história homologou. ......................................................................................  

--------- Um primeiro período de vital importância e que nos permitiu aqui chegar, em 

Democracia e com um poder local descentralizado e competentemente desenvolvido.................  

Um segundo período consequente com a primeira alternância democrática que serviu de 

consolidação e consagração dessa enorme conquista democrática que constituiu o 

municipalismo. ..................................................................................................................................  

 -------- Num primeiro período destaca-se a Importância e a visão do Engenheiro José Luís 

Pinheiro, ex.- Presidente da Câmara Municipal de Bragança. ..........................................................  

--------- Eng.º José Luís Pinheiro, 1º presidente eleito democraticamente para a câmara 

municipal de Bragança de 1975 a 1990.............................................................................................  

--------- Com grande obra feita no nosso concelho de Bragança como por exemplo: ......................  

--------- - Electrificação e abastecimento de água na maior parte das aldeias e bairros da cidade 

de Bragança. ......................................................................................................................................  

---------  -Construção e rompimento de estradas para aldeias do nosso concelho quase 

inacessíveis. ......................................................................................................................................  

--------- - Construção de casas sociais com renda económica............................................................  

--------- - Aquisição da quinta de santa Apolónia onde hoje se encontra o IPB.................................  

--------- - Aquisição das quintas da Trajinha, e Braguinha..................................................................  

--------- - Inicio das linhas de transporte urbano................................................................................  

--------- - Inicio 1ª fase do aproveitamento do alto sabor..................................................................  

--------- Num segundo período sobressai a figura impar do Doutor Luís Francisco Paula Mina, ex.- 

Presidente da Câmara Municipal de Bragança..................................................................................  

--------- Dr. Luís Francisco Paula Mina, 2º presidente eleito democraticamente para a câmara 

municipal de Bragança de 1990 a 1998. ...........................................................................................  

--------- Com grande obra feita no nosso concelho de Bragança como por exemplo: ......................  

--------- - Execução de vários arruamentos abastecimento de água, águas pluviais e saneamento 

na área rural e urbana. ......................................................................................................................  
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--------- - Execução de infra-estruturas de vários loteamentos na zona urbana................................  

--------- - Conclusão do aproveitamento hidráulico do alto sabor. ....................................................  

--------- - Aquisição da quinta da Misericórdia para instalações do IPB.............................................  

--------- -Adjudicação da obra do eixo Atlântico.................................................................................  

--------- - Elaboração de várias etar’s na área rural e urbana do concelho........................................  

--------- Poderíamos abordar o terceiro período e talvez o mais longo, dispensamo-nos a tal pela 

sua ainda proximidade histórica e porque hoje, aqui o Senhor Presidente Dr. Hernâni Dias a ele 

aludirá com a sua visão e com a sua proposta que teremos tempo de discutir e que caracteriza 

os mandatos do Eng. Jorge Nunes.....................................................................................................  

--------- Porque apenas reconhecendo com imparcialidade a nossa história, preservando a nossa 

memória colectiva e conseguindo ser grato perante aqueles que abnegadamente contribuíram 

para o desenvolvimento do nosso Concelho, propomos à Câmara Municipal que ao Abrigo das 

Normas de atribuição da Medalha brasão de ouro do Município se digne propor a esta 

Assembleia a atribuição da Medalha Brasão de Ouro do Município aos Ex – Presidentes da 

Câmara Municipal de Bragança, Eng.º José Luís Pinheiro a titulo Póstumo e Dr. Luís Francisco 

Paula Mina. ........................................................................................................................................  

a) Francisco Marcos”.........................................................................................................................  

 

-------- APÓS ANÁLISE E DISCUSSÃO, FOI A MESMA MOÇÃO SUBMETIDA A VOTAÇÃO, TENDO 

SIDO REPROVADA, COM QUARENTA E TRÊS VOTOS CONTRA, DUAS ABSTENÇÕES E VINTE E 

CINCO VOTOS A FAVOR, ESTANDO, MOMENTANEAMENTE, SETENTA MEMBROS PRESENTES. ..  

--------- Fizeram declaração de voto os seguintes Membros: Telmo Ricardo Alves Malhão e  

Pedro José Pires Rego........................................................................................................................  

PONTO 3 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ...............................................................................  

PONTO 3.1 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre o 

Estado e Vida do Município. ....................................................................................................  

“- ESTADO E VIDA DO MUNICÍPIO - 

Conforme alínea c) do nº.2 do art.º 25 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, apresento para 

apreciação a presente informação escrita acerca da atividade da Câmara Municipal e da 
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situação financeira do Município, no período que decorreu desde a última Sessão da Assembleia 

Municipal, que teve lugar a 27 de dezembro de 2013. 

 
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA 
 
1.1 – Divisão de Administração Financeira 

1.1.1 – Serviço de Contabilidade e Gestão Patrimonial 

Com reporte ao período  de 1 a 27 de janeiro de 2014, a execução bruta do Orçamento da receita é 

de 6,8% (i.e. de 2.302.169,69€), para um Orçamento da despesa paga de 3,1% (i.e. de 1.043.913,72€). 

De forma global, as Grandes Opções do Plano atingiram até 27 de janeiro de 2014 uma execução 

financeira de 2,42% (i.e. de 222.194,73€), provenientes de pagamentos do Plano Plurianual de 

Investimentos no montante de 211.194,73€ e decorrentes de pagamentos do Plano de Atividades 

Municipal no valor de 11.000,00€. As despesas foram orientadas principalmente para as funções 

económicas, com um valor de despesa paga de 118.366,10€. O Plano Plurianual de Investimentos 

apresenta uma execução financeira de 2,78% e o Plano de Atividades Municipal, constituído pelas 

atividades mais relevantes da autarquia, atingiu, até à referida data, uma execução financeira de 

0,69%. 

O passivo da autarquia regista em 27 de janeiro de 2014 uma dívida a terceiros de médio e longo 

prazos de 6.708.640,13€ (uma diminuição de 544.142,62€, ou seja, de – 7,5 pontos percentuais, 

comparativamente a 1 de janeiro de 2013) e uma dívida a terceiros de curto prazo de 2.331.021,11€ 

(uma diminuição de 2.733.533,03€, ou seja, de – 53,97 pontos percentuais, comparativamente a 1 de 

janeiro de 2013). A evolução global da estrutura das dívidas a terceiros regista em 27 de janeiro de 

2014 uma diminuição de 3.277.675,65€, ou seja, de – 26,61 pontos percentuais, comparativamente a 

1 de janeiro de 2013. 

1.1.2 - Serviço de Taxas, Contra Ordenações e Metrologia 

No período de 1 a 27 de janeiro de 2014 o valor das taxas e outras receitas municipais arrecadadas 

pelo setor no âmbito das suas atribuições foi de 69.773,67€. 

1.2 – Unidade de Administração Geral 

- Gabinete de Atendimento Integrado ao Munícipe 
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No período em análise foram atendidos presencialmente neste serviço 3925 munícipes, que se  

traduziu numa média de 157 atendimentos/dia. 

- Serviço de Expediente Geral e Arquivo 

No âmbito deste Serviço destacam-se, para além da atividade diária de preparação de agendas 

para Reunião de Câmara e Assembleia Municipal, as seguintes tarefas: - Tratados 139 

documentos em suporte de papel; 995 documentos na aplicação informática de atendimento; e  

registadas 1027 faturas na aplicação informática POCAL. 

1.2.1 - Serviço de Recursos Humanos – Para além das normais tarefas do Serviço,  esta Secção 

procedeu ao acompanhamento de um procedimento concursal por tempo indeterminado e, 

ainda, ao acompanhamento  de 10  processos de aposentações. Deu-se continuidade ao 

acompanhamento do pessoal afeto ao centro de emprego com contrato emprego- inserção. 

Apresentação de Candidatura ao abrigo de Contrato Emprego Inserção-Património. 

1.3. Assessoria Jurídica e contencioso: prestou apoio nas seguintes áreas: - Habitação social; - 

Património; - Apoio jurídico às Juntas de Freguesia. 

1.4. Serviço de Informática 

Além de tarefas recorrentes relacionadas com a gestão dos sistemas e com o apoio aos 

utilizadores,  

destacam-se as seguintes atividades no mês de Janeiro:  

Faturação de contribuintes: No âmbito da obrigatoriedade de emissão de fatura para todas as 

prestações de serviços, está em decurso na autarquia a implementação de uma solução que 

permitirá gerir toda a faturação emitida.  - Portal Ensino: Deu-se início ao desenvolvimento de 

um portal destinado às Escolas básicas sob responsabilidade da Autarquia. O objetivo é 

potenciar a partilha de informação e a melhoria de comunicação com as Escolas.  - Renovação 

de imagem de websites: Está em curso um projeto que visa proceder à renovação da imagem 

dos websites da Autarquia. Numa primeira fase vai proceder-se à renovação do website da 

Câmara  Municipal e do site do Teatro Municipal. Estima-se que o projeto esteja concluído em 

finais de abril. O objetivo é alargar esta abordagem também aos websites do Centro de Arte 

Contemporânea Graça Morais, das Bibliotecas e do Museu Ibérico da Máscara e do Traje. 
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2 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL 

2.1. Serviço de animação e equipamentos culturais 

Centro de Arte Contemporânea Graça Morais – Neste centro estão patentes as exposições 

“Cadernos da Montanha”, pintura e desenho, de Graça Morais - onde frutos, flores silvestres ou 

tubérculos são alguns dos referentes que abrem simultaneamente a obra a territórios de 

silêncio, de sensualidade e fertilidade ou tão-somente à passagem cíclica das estações - e de 

escultura e desenho, de Zulmiro de Carvalho, onde se apresenta o mais recente trabalho 

escultórico que assinala o regresso de Zulmiro de Carvalho à exploração das potencialidades de 

materiais como o aço corten, mantendo simultaneamente no seu processo de criação a relação 

entre a materialidade dos suportes, o recurso a sistemas formais modulares e a sua produção 

industrial, e ainda uma seleção de desenhos a grafite, prática autónoma e distinta do seu 

trabalho escultórico. 

No mês de dezembro foram realizadas visitas/jogo e oficinas solicitadas por escolas e 

instituições e visitaram o espaço 971 pessoas. 

A par disso realizaram-se também algumas visitas guiadas, atividade cada vez mais procurada 

pelos alunos que frequentam os Cursos de Artes, tanto das escolas do ensino secundário como 

do superior. 

Museu Ibérico da Máscara e do Traje – No mês de dezembro visitaram o museu 300 pessoas e 

esteve patente a exposição fotográfica integrada no projecto Pré-Christian Traditions – 

Masquerades, projeto liderado pelo Município de Bragança e tem como parceiros o Patronato 

de Turismo de Zamora (Espanha) e a Comunità Montana della Carnia (Itália). Esta exposição 

reporta alguns dos momentos mais significativos das festividades associadas às Festas de 

Inverno que ocorrem durante o período do Natal, Santo Estêvão, Ano Novo, Reis e Carnaval. 

Entre os dias 06 e 27 de janeiro o museu esteve encerrado ao público para manutenção. 

Teatro Municipal de Bragança – No mês de janeiro decorre o FAN - Festival de Ano Novo, na 

sua oitava edição, com os espetáculos “Gospell Collective”, “Photomaton”, “A revolução dos 

que não sabem dizer nós”, “Contos de fadas a quatro mãos” com os pianistas Filipe Pinto 
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Ribeiro e Rosa Maria Barrantes e da Banda Sinfónica da PSP. No dia 31 de janeiro decorrerá o 

concerto comemorativo do 10.º aniversário, pela Banda Filarmonia das Beiras. 

Bibliotecas Municipais - Continuação da indexação e catalogação do acervo documental que 

têm vindo a ser executadas paralelamente ao trabalho de atendimento ao público.  

Durante o mês de dezembro usufruíram dos serviços disponibilizados na Biblioteca 1396 

utilizadores. 

Na secção infantil, foram desenvolvidas algumas atividades, tais como: leitura partilhada, 

desenho e pintura, projeção de filmes e hora do conto, tendo sido registada a presença de 301 

crianças. 

Biblioteca Adriano Moreira - Nos meses de dezembro registámos a presença de 227 pessoas 

neste espaço. 

Centro Cultural Adriano Moreira – Até ao dia 26 de janeiro estarão patentes as exposição 

Máscaras da Ásia, da Coleção da Fundação Oriente/Museu do Oriente, na Sala Luís de Camões, 

e a exposição dos trabalhos dos concursos da Mascararte 2013, na Sala Miguel de Cervantes, 

integradas no programa da VI Bienal da Máscara – Mascararte 2013. No dia 31 de janeiro serão 

inauguradas as exposições “Desenho a várias mãos”, de J. Freire e Companhia, e “Seus 

Amores/Amores Meus”, pintura de Manuel Ferreira 

Centro de Fotografia Georges Dussaud - Na sequência do mais recente trabalho fotográfico de 

Georges Dussaud, em Trás-os-Montes, o fotógrafo doou mais duas fotografias da sua autoria à 

Coleção do Centro de Fotografia Georges Dussaud. 

As obras em questão intitulam-se “Portugal – Trás-os-Montes – Lagomar – Serra de 

Montesinho”, série 2 de 20, datada de abril de 2013, 38x26cm, e “Portugal – Trás-os-Montes – 

Lagomar – Serra de Montesinho”, série 2 de 20, datada de abril de 2013, 26x36cm.  

Outras atividades: 

Realizou-se, no dia 17 de janeiro, no Auditório Paulo Quintela, a cerimónia de entrega de 

prémios do “XIII Concurso Conto de Natal” e do “XII Concurso de Presépios”.  
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O evento começou com um momento musical, a cargo dos alunos do Conservatório de Música 

e de Dança de Bragança, preconizado pelo “Coro BriChoirT”, ao qual se seguiu a entrega do 

prémio “Ouvido Astuto” ao jovem aluno Francisco Fernandes.  

Na 13.ª edição do Concurso Conto de Natal, participaram 118 alunos, que concorreram com 61 

Contos de Natal (mais 49 do que no ano anterior).  

No “XII Concurso de Presépios” participaram 49 presépios, 26 na Modalidade Inovador e 23 na 

Modalidade Tradicional, tendo sido premiados: Na Modalidade Inovador - 1.º prémio, APADI – 

Associação de Pais e Amigos do Diminuído Intelectual; - 2.º prémio, Escola Secundária Emídio 

Garcia; - 3.º prémio, Jardim de Infância de Santiago. Na Modalidade Tradicional: - 1.º prémio, 

Igreja de Paredes; - 2.º prémio, Igreja de Rebordãos; - 3.º prémio, Centro de Cultura e Desporto 

dos Trabalhadores da Segurança Social de Bragança. Devido à elevada qualidade e criatividade 

dos trabalhos apresentados a concurso o júri deliberou atribuir menções honrosas, Modalidade 

Inovador ao Colégio Sagrado Coração de Jesus, Jardim de Infância da Coxa e Fundação Betânia, 

e na modalidade Tradicional, à Igreja de Parada. 

2.2 – Serviço de Educação e Ação Social 

No 25 de janeiro realizou o X Encontro “ Bragança e a Comunidade Internacional” que acolheu 

360 imigrantes e estudantes em programas de mobilidade, de 23 nacionalidades: Alemanha, 

Angola, Bielorrússia, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, China, Eslovénia, Espanha, Grécia, Guiné, 

Hungria, Lituânia, México, Moçambique, Moldávia, Nigéria, Polónia, Republica Checa, Roménia, 

São Tomé e Príncipe, Turquia e Ucrânia.  

O programa do Encontro integrou, no período da manhã, atividades desportivas, visita guiada 

aos equipamentos culturais e almoço; a tarde foi preenchida com a apresentação de alguns 

países, música e danças tradicionais que animaram o público. Foi um momento de convívio 

muito positivo que em cada nova edição traz mais participantes. 

2.3. UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE 

Neste período foi feita a gestão das instalações desportivas e a orientação de Estágios 

Curriculares da Escola Superior de Educação de Bragança realizados na piscina municipal, foi 

dado apoio à realização de torneios e competições oficiais, inicio das atividades orientadas na 
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Piscina Municipal, prestado apoio ao Programa Mexa-se em Bragança, elaborada a 

programação dos percursos pedestres/caminhadas rurais para o próximo ano, iniciado o 

processo de organização e preparação do plano anual de atividades para o ano de 2014. 

O projeto Desporto Sénior no Meio Rural, que visa abraçar todos os munícipes com mais de 65 

anos, podendo excecionalmente abranger outras idades, está a decorrer na Freguesia de Grijó 

de Parada com uma média de 20 participantes e na Freguesia de São Julião de Palácios com 

uma média de 35 participantes, e na freguesia de Paço de Rio Frio, com uma média de 35 

participantes. 

2.4 - DIVISÃO DE PROMOÇÃO ECONÓMICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

O Município de Bragança, ciente da importância que o setor da hotelaria representa na atração 

de fluxos turísticos para a região, reuniu com os respetivos estabelecimentos, no sentido de ser 

definida uma estratégia conjunta que permita, de forma eficaz e articulada, a dinamização 

turística e económica do Concelho.  

No sentido de promover a economia local o Município de Bragança realizará, de 21 a 23 de 

fevereiro de 2014, o II Festival do Butelo e das Casulas. Nesta edição aderiram 23 restaurantes 

ao fim de semana gastronómico do butelo e das casulas e, pela primeira vez, haverá  um espaço 

na Praça da Sé com os produtores locais de butelo, casulas e produtos da terra. No dia 22 de 

fevereiro decorrerão as entronizações de novos confrades da Confraria do Butelo e da Casula, 

bem como a inauguração da respetiva sede. Durante todo o evento haverá animação de rua, 

com caretos e músicos. Estão previstas atividades de divulgação do evento em Zamora, 

Salamanca, León e Ourense. 

3 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E OBRAS MUNICIPAIS 

Divisão de Planeamento, Infraestruturas e Urbanismo 

Neste período foram adjudicados trabalhos complementares de execução de saneamento e 

construção de ETAR nas localidades de França, Rabal e Rebordãos - Trabalhos Complementares, 

no valor de 47.099,67€+IVA. Foram retomadas as obras da primeira fase do Brigantia Ecopark. 

Em curso os seguintes trabalhos: - alargamento e retificação do traçado da Estrada Mós-

Valverde-Paredes; - Pequenos trabalhos de conclusão das Estradas Municipais de Baçal, Varge, 
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Coelhoso e Labiados; - Execução do passeio do circuito do turismo, desde a Flor da Ponte ao 

cruzamento de Samil. 

4- DIVISÃO DE AMBIENTE, ÁGUAS E ENERGIA 

4.1- Serviço de Águas e Saneamento 

Neste âmbito, foram executados trabalhos de reparação de fugas, desobstrução de coletores, 

limpeza de fossas, execução de novas ligações, substituição de contadores. 

Decorrem, desde o início de julho de 2013, a bom ritmo, as obras de construção da Barragem de 

Veiguinhas, após 18 anos de suspensão.  

 

4.2. Serviço de Espaços Verdes e Cemitérios e Serviço de Manutenção e Limpeza Urbana 

Realizados os seguintes trabalhos: 

1. Manutenção Urbana: Manutenção de sinalética vertical em perímetro urbano. Inspeção, 

fiscalização e manutenção de espaços de jogo e recreio - Levantamento exaustivo de todos os 

equipamentos no concelho, para elaboração e proposta de renovação e e encerramento de 

espaços; -  Levantamento do estado de conservação de Abrigos e Mupis; - Desenvolvimento de 

inúmeras ações de montagem e desmontagem de palcos; -  Apoio a eventos culturais e afixação 

de publicidade.   

2. Parques Infantis: Foram realizados trabalhos de manutenção dos parques infantis da área 

urbana, tendo sido intervencionados os parques infantis da Braguinha, Polis, Eixo Atlântico e 

Bairro do Seixagal, os quais foram alvo de ações de vandalismo. 

3. Proteção Civil Municipal: Colocação de sal (20 toneladas), em todas as vias municipais 

identificadas com gelo e neve; Realização da reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, 

com aprovação por unanimidade da proposta do Regulamento do Serviço Municipal de 

Proteção Civil; - Articulação com o CDOS e Bombeiros do Concelho das atividades do Serviço 

Municipal de Proteção Civil. 

4.3. Serviço de Energia, Eletromecânica e Telecomunicações 

Assegurada a manutenção de todos os equipamentos municipais no âmbito do sector de 

eletrotécnica geral.  
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Outras atividades/assuntos relevantes: 

- A aldeia de Parada celebrou, de 26 a 28 de dezembro, a Festa de Santo Estevão que coincidiu 

com a realização da VI Feira de Artesanato e Produtos Regionais.  

No primeiro dia, após a Missa Solene, em honra de Santo Estevão, e do tradicional almoço 

comunitário, que decorreu em plena rua, inaugurou-se a Casa de Santo Estevão, onde passarão 

a realizar-se a Galhofa (uma luta típica da região e que ocorre, tradicionalmente, durante as 

Festas dos Rapazes). A obra foi executada pela Fábrica da Igreja.  

Procedeu-se, depois, à abertura da VI Feira de Artesanato e Produtos Regionais de Parada, no 

Pavilhão Multiusos, onde os visitantes encontraram produtos regionais de elevada qualidade, 

como mel, fumeiro, pão e artesanato, entre outros, nos 25 expositores presentes no certame. 

- Aprovada por unanimidade, na Reunião de Câmara de 27 de janeiro de 2014, a Resolução 

sobre os Cuidados de Saúde prestados pela ULSNE e respetivo Financiamento, solicitando ao 

Ministério da Saúde a atribuição de um financiamento per capita mais justo e equilibrado, por 

forma a melhorar a sustentabilidade económico-financeira da Instituição, e por conseguinte, 

permitir a implementação de medidas e investimentos que visem a melhoria dos cuidados de 

saúde prestados aos cidadãos desta sub-região. 

Município de Bragança, 28 de janeiro de 2014. 

O Presidente da Câmara Municipal 

             Hernâni Dinis Venâncio Dias” 

--------- Tomado conhecimento. ...........................................................................................................  

 

PONTO 3.2 -DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO sobre as seguintes propostas da Câmara Municipal de 

Bragança: ................................................................................................................................  

PONTO 3.2.1 - DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O 

DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL ..............................................................................................  

--------- Seguidamente se transcreve a proposta da Câmara Municipal e previamente 

distribuída pelos membros..............................................................................................................  
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“I - CERTIDÃO 

MARIA MAVILDE GONÇALVES XAVIER, Licenciada em Economia e Diretora do Departamento de 

Administração Geral e Financeira do Município de Bragança: 

 Certifica que na Ata da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia vinte 

e três de dezembro de dois mil e treze, devidamente aprovada, e com a presença dos Srs., 

Presidente, Hernâni Dinis Venâncio Dias, e Vereadores, Vítor Prada Pereira, Paulo Jorge 

Almendra Xavier, Humberto Francisco da Rocha, Cristina da Conceição Ferreira Vidal 

Figueiredo, André Filipe Morais Pinto Novo e Gilberto José Araújo Baptista, se encontra uma 

deliberação do seguinte teor: 

“DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO 

MUNICIPAL  

 Pela Divisão de Planeamento, Infraestruturas e Urbanismo foi presente a seguinte 

informação: 

“O requerente, António Xavier Miranda, proprietário do lote 19, do alvará de 

loteamento n.º 11/78, sito no bairro da Coxa em Bragança, solicitou para efeito de construção 

de um muro de vedação, a cedência de uma parcela de terreno público municipal que 

confronta com o seu lote. 

O muro de vedação em causa delimita uma área de 50 m2 cedida ao município no 

âmbito do loteamento n.º 11/78 que se destinava à construção da via pública prevista no 

loteamento, incluindo a faixa de rodagem, passeios, plantações, caldeiras para árvores e muros 

de sustentação. 

No âmbito da desafetação da área pretendida, não vê esta divisão inconveniente na 

cedência da área correspondente para alinhamento, atendendo à presente disfunção da 

caraterização e vocação deste espaço. 

Tendo em conta que a parcela de terreno em causa não acrescenta qualquer mais-valia 

ao espaço público existente, propõe-se a desafetação da parcela de terreno com a área de 50 

m2, do domínio público do Município para o domínio privado.” 

 Após análise e discussão, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a desafetação da 

referida parcela de terreno do domínio público para o domínio privado do Município. 
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Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, 

a referida desafetação da parcela de terreno com área de 50 m2, nos termos da alínea q) do n.º 

1, do artigo 25.º e para efeitos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.” 

 Para  constar  passo a  presente  certidão  que assino e vai ser autenticada com o selo 

branco em uso neste Município.  

 Bragança e Paços do Município, 14 de janeiro de 2014. 

a) Maria Mavilde Gonçalves Xavier 

 

II – Anexos  

I - Planta de localização 

II - Fotografia 

 

-------- APÓS  ANÁLISE  E  DISCUSSÃO, FOI  A  MESMA  PROPOSTA  SUBMETIDA  A  VOTAÇÃO, 

TENDO SIDO APROVADA, POR MAIORIA QUALIFICADA, COM ZERO VOTOS CONTRA, UMA 

ABSTENÇÃO E CINQUENTA E NOVE VOTOS A FAVOR, ESTANDO, MOMENTANEAMENTE, 

SESSENTA MEMBROS PRESENTES. ...................................................................................................  

--------- Fez declaração de voto a Membro Ana Cláudia Veloso Guedes de Almeida. ......................  

PONTO 3.2.2 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA BRASÃO DE OURO DO 

MUNICÍPIO ......................................................................................................................................  

--------- Seguidamente se transcreve a proposta da Câmara Municipal e previamente 

distribuída pelos membros..............................................................................................................  

 

“CERTIDÃO 

MARIA MAVILDE GONÇALVES XAVIER, Licenciada em Economia e Diretora do Departamento de 

Administração Geral e Financeira do Município de Bragança: 

 Certifica que na Ata da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia vinte 

e sete de janeiro de dois mil e catorze, aprovada em minuta, e com a presença dos Srs., 
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Presidente, Hernâni Dinis Venâncio Dias, e Vereadores, Vítor Prada Pereira, Paulo Jorge 

Almendra Xavier, Octávio Augusto Fernandes, Cristina da Conceição Ferreira Vidal Figueiredo, 

André Filipe Morais Pinto Novo e Gilberto José Araújo Baptista, se encontra uma deliberação do 

seguinte teor: 

“PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA BRASÃO DE OURO DO MUNICÍPIO  

Pelo Sr. Presidente foi presente a seguinte proposta: 

“Tendo por base as Normas de Atribuição da Chave da Cidade e Medalha Municipal, e a 

política do Município de homenagear cidadãos que pelo seu prestígio, contributo e cargos 

desempenhados, têm contribuído, de forma assinalável, para o desenvolvimento sustentável do 

Município de Bragança, apresento a seguinte proposta de homenagem ao Exmo. Sr. Eng.º 

António Jorge Nunes, nascido na aldeia de Refoios, Freguesia do Zoio, a 24 de julho de 1953, 

licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (1978), 

onde obteve, também, o grau de Mestre em Construção de Edifícios (1995). 

Iniciou a sua carreira profissional no Município de Torre de Moncorvo (1978) tendo, no 

período de 1980 a 1987, exercido funções de sócio gerente de uma empresa privada do setor 

da construção civil, e participado no capital social de outras empresas. 

Em novembro de 1987, iniciou funções no Município de Bragança, como Técnico 

Superior, tendo sido, posteriormente, nomeado Chefe de Divisão de Obras e Equipamento, de 

1988 a 1997. Exerceu a atividade de docente, como Assistente Convidado na Escola Superior 

Agrária do Instituto Politécnico de Bragança (1991/92) e na Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão do mesmo Instituto (1994/95). Em fevereiro de 1997, passou a integrar o Quadro de 

Pessoal do Instituto Politécnico de Bragança, como Professor Adjunto. 

Em dezembro de 1997, foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Bragança, cargo 

que exerceu durante 16 anos, com quatro maiorias absolutas, concretizando o mais longo 

período dos últimos dois séculos.  

De 1998 a 2013, no âmbito das funções de autarca, desempenhou vários cargos, sem 

qualquer remuneração, em associações de municípios, fundações, empresas municipais e 

intermunicipais, e entidades de cooperação transfronteiriça e transnacional, destacando-se: 

Presidente da Fundação “Os Nossos Livros”, de 1998 a 2013; Presidente do Conselho de 

Administração da Associação de Municípios de Trás-os-Montes e Alto Douro, de 2001 a 2005; 

Conselheiro do Conselho Económico e Social, nos períodos de 2000 a 2001 e 2005 a 2009; 
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Membro do Júri do Concurso “Prémio Secil de Engenharia Civil”, nos anos de 2007, 2009 e 

2011; Vice-Presidente da Fundação Rei Afonso Henriques, no período de 2006 a 2013; 

Presidente da Comunidade de Trabalho Bragança/Zamora, nos períodos de 2003 a 2004 e 2006 

a 2008; Presidente do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - ZASNET/AECT, de 

2012 a 2013.  

Participou em várias conferências e seminários, em Portugal e no Estrangeiro, sendo 

autor dos livros: “Pontes Antigas do Concelho de Bragança” e “Gestão do Município de 

Bragança no período de 1998 a 2013” e autor de 74 textos publicados em livros e catálogos, a 

maioria edições da Câmara Municipal. 

Em resultado da gestão do Município de Bragança, recebeu três dezenas de 

reconhecimentos e homenagens, de entidades nacionais e internacionais, destacando-se: 

“Medalha de Serviços Distintos, Grau Ouro”, da Liga de Bombeiros Portugueses (2003); - 

Comenda Municipal “Álvaro de Souza”, pela Prefeitura Municipal de Bragança do Pará – Brasil 

(2008); - Chave da Cidade de Les Pavillons-Sous-Bois – França (2012); - Homenageado do Ano, 

pela Delegação da Região Norte da Ordem dos Engenheiros (2012); Sócio Correspondente do 

Instituto Histórico e Geográfico do Pará (2013); Homenageado pelas Freguesias do Concelho de 

Bragança (2013); Medalha de Ouro da Faculdade de Direito de Lisboa (2013); Título de “Autarca 

por Excelência”, pelo Instituto Fontes Pereira de Melo (2013); - “Premio a la Amistad Hispano 

Portuguesa 2013”, pela Associação de Amigos de Portugal em Espanha (2013); Diploma e 

Crachá de Ouro, pela Liga dos Bombeiros Portugueses (2013); Sócio Correspondente da 

Academia Internacional da Cultura Portuguesa (2014); Medalha de Honra, do Instituto 

Politécnico de Bragança (2014); - Sócio Honorário de várias entidades. 

Considerando que o Sr. Eng.º António Jorge Nunes iniciou, em 06 de janeiro de 1998, um 

projeto de mudança e afirmação de Bragança no sistema urbano regional e nacional, 

escrevendo uma das mais significativas páginas da história contemporânea de Bragança, 

devolvendo-lhe a capitalidade, retirando-a de uma situação frágil em termos de imagem 

pública, fraco dinamismo social e económico e baixa atratividade urbana; 

Considerando que o Sr. Eng.º António Jorge Nunes trabalhou afincadamente, numa 

atitude orientada para o bem-fazer, com elevada dedicação, transparência, rigor, respeito pelos 

cidadãos e instituições visando, sempre, a melhor qualidade de vida e bem-estar para a 

comunidade; 
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Considerando que o Sr. Eng.º António Jorge Nunes, defendeu com grande intensidade e 

elevado sentido de responsabilidade os principais interesses do Concelho de Bragança, estando 

sempre ao lado da população na defesa dos seus principais anseios, numa atitude ativa e 

reivindicativa junto do poder central, pela concretização de projetos e iniciativas estruturantes 

para a promoção da coesão territorial e social da região, nomeadamente: construção da 

Barragem de Veiguinhas; construção da A4 – Autoestrada Transmontana; criação da 

Universidade; manutenção da maternidade e ampliação e melhoria das infraestruturas e 

equipamentos da Unidade Local de Saúde do Nordeste; - continuação do IP2 para Norte para 

ligação a Puebla de Sanábria; - no âmbito do PROT-N (instrumento estratégico, da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte, que estabelece as linhas orientadoras do 

desenvolvimento e gestão do território da Região Norte), Bragança foi considerada como 

Cidade de Equilíbrio Territorial, a par de Braga e Vila Real;  

Considerando que, ao longo dos 16 anos de governo do Município, construiu uma visão 

e uma estratégia de futuro para o Concelho, orientada para a economia verde e do 

conhecimento, desenvolvendo uma estratégia centrada no conceito “eco”, apostando na 

sustentabilidade, na criação de riqueza e de empregos qualificados, com uma economia mais 

competitiva e orientada para os mercados externos: 

Considerando que, nesse período, o Sr. Eng.º António Jorge Nunes executou o maior 

ciclo de investimento de que há memória, cerca de 280 milhões de euros, extensivo à área 

rural, vila e à cidade, multiplicando por quatro o património do Município e, em simultâneo, 

reequilibrou as finanças municipais, passando a ter uma das mais baixas dívidas por habitante 

do País;  

Considerando que foram construídas importantes infraestruturas e equipamentos 

ligados ao abastecimento público, ambiente, desenvolvimento económico, educação e ensino, 

desporto, lazer e saúde, cultura e ciência, mobilidade e acessibilidades, e cidadania, criando 

condições favoráveis para a fixação de população, nomeadamente jovem, e ao 

desenvolvimento de novas atividades económicas; 

Considerando que as políticas municipais levadas a cabo pelo Sr. Eng.º António Jorge 

Nunes contribuíram, de forma decisiva, para que Bragança seja, hoje, um Concelho dinâmico, 

atrativo, moderno, bem infraestruturado, com elevada qualidade urbanística e ambiental, 

tendo o Município de Bragança sido distinguido com vários prémios atribuídos por entidades 
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externas: Prémio “Cidades de Excelência, Ecologia Urbana”, na categoria de Planeamento 

Estratégico, pela Fundação António José de Almeida e pelo Jornal de Planeamento e Cidades 

(2009); sexta cidade com melhor qualidade de vida em Portugal, pela DECO Proteste (2012); 

Prémio “Excelência em Inovação” ao projeto de reconversão do Forte S. João de Deus, pelo 

Jornal Planeamento e Cidades (2013); “Município por Excelência”, pelo Instituto Fontes Pereira 

de Melo e “Município Pró Família”, pela Confederação Nacional das Associações de Famílias 

(2013);    

 Considerando que os principais indicadores socioeconómicos disponíveis revelam que o 

Concelho de Bragança reforçou, na última década e meia, as suas competências e a posição no 

sistema regional e nacional, registando um crescimento populacional superior à região norte, a 

percentagem de residentes com licenciatura completa está cinco pontos percentuais acima da 

média nacional; o índice de poder de compra concelhio está sete pontos percentuais acima da 

Região Norte e 24 pontos percentuais acima da NUT III Trás-os-Montes; em 2011, o Concelho 

de Bragança exportou 74% do volume total das exportações de Trás-os-Montes e Alto Douro e 

apresenta um melhor índice de desenvolvimento, comparativamente com as capitais de Distrito 

do Interior (Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Beja). 

Assim, ao abrigo do n.º 1 do artigo 13.º das Normas de Atribuição da Chave da Cidade e 

Medalha Municipal, proponho a atribuição da Medalha Brasão de Ouro do Município, 

conferindo o título de “Cidadão Honorário de Bragança” ao Exmo. Sr. Eng.º António Jorge 

Nunes, como testemunho e reconhecimento do Município, pelos serviços de excecional 

relevância prestados a Bragança, e a sua homenagem em cerimónia solene, sendo esta 

atribuição da competência do Executivo Municipal, sujeita a aprovação da Assembleia 

Municipal, de acordo com o n.º 2 do artigo 13.º, das referidas Normas.” 

 Após análise e discussão, foi deliberado, aprovar a referida proposta, com 4 votos a 

favor, dos Srs., Presidente, Hernâni Dias, e Vereadores, Paulo Xavier, Cristina Figueiredo e 

Gilberto Baptista e 3 abstenções, dos Srs. Vereadores Vítor Pereira, André Novo e Octávio 

Fernandes, bem como, submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com o 

disposto no n.º 2 do artigo 13.º das Normas de Atribuição da Chave da Cidade e Medalha 

Municipal. 

 Os Srs. Vereadores, Vítor Pereira e André Novo, apresentaram a seguinte declaração de 

voto: 
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 “Considerando que a atribuição de qualquer galardão municipal a qualquer personagem 

deverá ser sempre objecto do maior consenso e reconhecimento pelas partes que são 

intervenientes na aprovação da respectiva distinção; 

 Considerando que ainda passou pouco tempo para avaliar com isenção, transparência, 

descomprometimento e racionalidade todos os pressupostos e prerrogativas aludidas na 

proposta apresentada; 

 Considerando que será de todo o interesse resguardar a personalidade em causa, já que 

a unanimidade dos munícipes no reconhecimento do mérito deve ser transversal a toda a 

sociedade brigantina; 

 Considerando que ainda nem meio ano passou desde o término das suas funções; 

 Considerando que nos parece extemporânea a proposta apresentada já que os ciclos 

têm o seu percurso normal e o tempo é o melhor aliado para a prossecução de efemérides 

honoríficas; 

 Considerando que nada nos move contra a personalidade em causa e atendendo ao 

facto de não faltarem oportunidades a este executivo de, no futuro, homenagear o anterior 

Presidente da Câmara Municipal de Bragança; 

 Votamos Abstenção.” 

 Para  constar  passo a  presente  certidão  que assino e vai ser autenticada com o selo 

branco em uso neste Município.  

 Bragança e Paços do Município, 27 de janeiro de 2014. 

a) Maria Mavilde Gonçalves Xavier” 

 

-------- APÓS ANÁLISE E DISCUSSÃO, FOI A MESMA PROPOSTA SUBMETIDA A VOTAÇÃO, 
TENDO SIDO APROVADA, POR MAIORIA QUALIFICADA, COM UM VOTO CONTRA, VINTE E 
DUAS ABSTENÇÕES E QUARENTA E NOVE VOTOS A FAVOR, ESTANDO, 
MOMENTANEAMENTE,  SETENTA E DOIS MEMBROS PRESENTES. ................................................  
 

--------- Fizeram declaração de voto os Membros: Henrique da Costa Ferreira; António Eduardo 

Fernandes Malhão; Pedro José Pires Rego; Ana Cláudia Veloso Guedes de Almeida; Luís Aníbal 

Rodrigues Martins; Filipe Manuel Calvário da Costa e Luís Filipe Pires Fernandes ..........................  
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PONTO 4 - ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA, EM REPRESENTAÇÃO DAS FREGUESIAS 

DO CONCELHO, PARA INTEGRAR O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ALÍNEA D), DO N.º 1, DO 

ART.º 5.º DO DECRETO-LEI N.º 7/2003, DE 15 DE JANEIRO, ALTERADO PELA LEI N.º41/2003, DE 22 DE 

AGOSTO). ............................................................................................................................................  

--------- Foi presente uma Única Lista, Lista essa apresentada pelo PSD, e com a seguinte 

composição:.......................................................................................................................................  

           Efetivo – José Júlio Vaz Pires ( Presidente da União de Freguesias de Sé/Santa Maria e 

Meixedo)............................................................................................................................................  

           Suplente – Alberto Manuel de Sousa Pais ( Presidente da Juntqa de Freguesia de Babe) ...  

--------- Após votação, por escrutínio secreto, e, num universo de setenta e quatro votantes, 

foi obtido o seguinte resultado: ..............................................................................................  

Votos SIM – 48...................................................................................................................................  

Votos NÃO – 07 .................................................................................................................................  

Votos em branco – 17........................................................................................................................  

Votos nulos – 02 ..................................................................................................................  

 

PRESENÇAS: Seguem-se as presenças e faltas dos membros que constituem a 

 
A – Assembleia: 

I – PRESENÇAS 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA: 

 

1 – Mesa: 
 
Presidente – Luís Manuel Madureira Afonso 
Primeiro Secretário – João Adriano Rodrigues 
Segunda Secretária – Susana Andrea Ferreira Taveira 
 
 

2-RESTANTES MEMBROS 
 
Amândio dos Anjos Gomes 
Anabela Pires Antunes dos Anjos 
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António Eduardo Fernandes Malhão 
António Manuel Pereira * 
Filipe Osório Caldas 
Isabel Maria Lopes 
Jorge Manuel Pinto da Silva Ferreira  
João Paulo Alves da Cruz Castanho 
José Luís Baltasar 
Manuel Mesquita Rodrigues * 
Maria do Amparo Mendes Alves 
Maria Cristina Ramos Raposo 
Maria Gracinda Oliveira Carvalhido Gouveia Amaro 
Maria Madalena Morais Morgado 
Martinho Eduardo do Nascimento 
Rui Fernando Rodrigues Correia 
Vasco Augusto Pilão Cadavez 
 
 

PARTIDO SOCIALISTA 
 
Alcídio Augusto Castanheira  
Ana Maria Ferreira Brás 
Armindo Augusto Lopes * 
Fernando Carlos da Silva Paula  
Francisco Manuel Esteves Marcos  
Jorge Humberto Lopes Marinho Sampaio 
Maria de Fátima Renovato Veloso 
Marisa Rodrigues Gomes Alexandre * 
Orlando Augusto Matos Pontes * 
Patrício Teixeira Afonso * 
Pedro José Rego * 
 

MOVIMENTO SEMPRE PRESENTE 
 
Amâncio José Catarino Ferreira 
Ana Cláudia Veloso Guedes de Almeida 
Artur Jorge Fernandes Estevinho 
Henrique da Costa Ferreira 
Jorge Manuel Xavier Laranjinha 
Luís Carlos Pires do Vale 
Manuel Agostinho Pires Diz * 
 

COLIGAÇÃO DEMOCRATICA UNITÁRIA 

Filipe Manuel Calvário da Costa * 
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CENTRO DEMOCRATICO SOCIAL/ PARTIDO POPULAR 

Francisco Luís Pires Pinheiro 

 

PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA 

Alfaião António Manuel Teixeira Batista 

UF- Aveleda / Rio de Onor José Carlos Fernandes Valente 

Babe Alberto Manuel de Sousa Pais 

Baçal Luís Filipe Pires Carvalho 

Carragosa Jorge Augusto Ala 

UF – Castrelos / Carrazedo César Luís Gonçalves 

Castro Avelas José Vicente Fernandes 

Coelhoso Paulo Manuel Almeida da Veiga 

Donai Luís Aníbal Rodrigues Martins 

Espinhosela Telmo Ramiro Prada Afonso 

Gimonde António Manuel Choupina Assares 

Gondesende Augusto David Afonso Pires 

Gostei Rui Manuel da Costa Gonçalves 

UF- Izeda/ 
Calvelhe/Pard.Nova 

Luís Filipe Pires Fernandes 

Macedo Mato Manuel Augusto Crisóstomo 

Mós Anabela Afonso Pereira Rodrigues 

Nogueira José António Prada 

Outeiro César Gustavo Garrido 

Quintanilha José Carlos Rodrigues Fernandes 

Quintela Lampa Miguel Francisco Pinto 
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* - Membro Suplente 

** - Substituto Legal 

II – FALTAS 

PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA 

 

B - CÂMARA: 
PRESENÇAS 

Presidente -  Hernâni Dinis Venâncio Dias 

Rabal Jaime Rodrigues Loureiro 

UF –Rebordainhos/ 
Pombares 

José Jorge Martins Caminha 

Rebordãos Adriano Augusto Correia Rodrigues ** 

UF -Rio Frio/Milhão Adriano Augusto Ferreira 

Salsas Pedro Miguel Ramos Zoio 

UF- S.Julião Palácios/Deilão Altino Francisco Pereira Pires 

São Pedro Serracenos Humberto José dos Santos 

UF – Sé/Santa Maria/Meixedo José Júlio Vaz Pires 

Sendas Dinis Augusto Dias Pinela 

Serapicos Rui Fernando Pires Caetano 

Sortes António João Pires 

Zoio Hélder Jorge dos Santos 

Grijó de Parada Maria Helena Santos Branco 

UF – Parada/Faílde António Manuel Afonso Pires 

Parâmio Nuno Miguel Martins Diz 

Pinela Alex Olivier  Alves Rodrigues (Justificada) 

Samil Telmo Ricardo Alves Malhão (Justificada) 
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Vereadores: Vítor Prada Pereira 
                       Paulo Jorge Almendra Xavier (Vice-Presidente) 
                       Octávio Augusto Fernandes 

                    André Filipe Morais Pinto Novo 
                       Gilberto José Araújo Baptista 
 
     
--------- Por ser verdade e me ter sido pedida, mandei passar a presente certidão que, depois de achada 

conforme, vai ser assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Município. ...............................  

 

Assembleia Municipal de Bragança, 07 de fevereiro de 2014 


