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Nome:  Capitão Manuel Miranda Branco 

Mandato:  Presidente da Comissão Admin. Municipal de Bragança  entre 1926-07-24  e 1929-06-16 

 

 

OBRAS E FACTOS DE MAIOR RELEVO 

 

 

Qualificação urbana 
As muralhas, o castelo, a Domus Municipalis e o museu iam merecendo mais atenção, no 
âmbito do movimento renovador; 
Apoiou-se a construção do mausoléu aos mortos da Grande Guerra no Largo do Principal; 
Conservaram-se vários edifícios públicos da cidade; 
Construiu-se um canil municipal; 

 
 Ambiente 

Construção de um jardim público a partir da grande cerca das antigas instalações dos Jesuítas, 
sobre a Calçada do rio Fervença; 
Construção do depósito elevado para o fornecimento de água à cidade e assentamento da 
tubagem destinada ao abastecimento entre Sabariz e Bragança; 
Captação e abastecimento de águas nas povoações de Izeda,  Sacoias, Samil, Serapicos, 
Parada, Faílde, Rebordaínhos, Carocedo, Grijó de Parada, Rossas, Vale de Nogueira, Chãos, 
Sendas e Vila Franca; 
Aquisição de diversas árvores para embelezamento das ruas, praças, largos e jardins da 
cidade; 
Planeou-se a rede de esgotos da cidade. 

 
 Acessibilidades: 

Iniciaram-se as obras da Avenida João da Cruz; 
Procedeu-se à reparação da calçada da Rua da Estacada. 

 
Área económica e financeira 

Recorreu-se a um empréstimo de 500.000$00 para resolução de problemas fundamentais da 
cidade como o abastecimento de água e a conclusão das obras do matadouro. 

 
Património e urbanismo 

Auxiliou-se a construção dos cemitérios de Santa Comba de Rossas e de Paçó de Mós; 
Iniciaram-se os trabalhos preparatórios para a construção do Hospital Distrital; 
Levantamento da planta geral da cidade; 
Atribuído nome de Rua dos Combatentes da Grande Guerra à antiga Rua Direita e Rua 23 de 
Janeiro à Rua do Jardim. 

 
Área social 

Realizaram-se festas, conferências, exposições agrícolas e pecuárias; 
Auxiliou-se a aquisição de máquinas para a Escola Industrial Emídio Navarro. 
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Diversos 
Organizou-se uma grande comissão para as festas da cidade de 1927; 
Uma representação da Comissão Municipal esteve presente na homenagem a Félix Nogueira, 
apelidado como grande patriarca da República e do municipalismo moderno. 

 
 


