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Nome:  Eng. António Jorge Nunes 

Mandato:  Presidente da Câmara Municipal de Bragança entre: 

1998-01-08 e 2002-01-05 

2002-01-06 e 2005-10-25 

2005-10-26 e ……. 

 

 

OBRAS E FACTOS DE MAIOR RELEVO 

 

 

1998-01-08 e 2002-01-05 

 

Qualificação urbana 
 
1998 
Pavimentação dos arruamentos no Bairro do Sol, Rua do Seixagal, Bairro do Pinhal e Bairro do 
Campo Redondo; 
Aprovação do projecto, caderno de encargos e programa de concurso bem como autorização a 
abertura de concurso limitado, sem apresentação de candidaturas, para a repavimentação da 
rua Engenheiro Amaro da Costa e para as infra-estruturas da Alameda de Santa Apolónia; 
Repavimentação a cubos de granito de ruas nas localidades de Calvelhe, Sacoias, Vale de 
Lamas, Macedo do Mato, Paradinha  Nova e Sarzeda; 
Reactivação e modernização da Taça da Praça Cavaleiro de Ferreira (fonte luminosa) pelo 
valor de 19.479.960$00; 
Abertura de concurso público para a obra do monumento ao Agricultor Bragançano e à Raça 
Bovina Mirandesa; 
Execução do Parque Eixo Atlântico e do fornecimento e montagem de um equipamento 
electromecânico para a fonte luminosa na zona de lazer do Parque Eixo Atlântico; 
Execução dos arruamentos nos bairros de S. João de Brito e dos Formarigos; 
Obra do arranjo artístico da Rotunda das Cantarias, pelo valor total de 93.971.400$00 + IVA. 
 
1999 
Abertura de concurso público para a pavimentação da Avenida General Humberto Delgado e 
acesso à Câmara Municipal, parque de estacionamento, área envolvente e iluminação pública 
da rua; 
Adjudicação de execução de passeios nos bairros da Mãe D’Água, Formarigos e S. João de 
Brito; 
Comparticipação na reabilitação do Largo da Fonte na povoação de Zeive; 
Arranjo da marginal e construção do pontão de Veigas de Quintela; 
Repavimentação da estrada do circuito turístico de S. Bartolomeu. 
 
 
 



PRESIDENTES DA CÂMARA DE BRAGANÇA   Da República ao s nossos dias 
 
 
 

Fonte:  Edição da Câmara Municipal de Bragança 

 
 
2000 
Semaforização do entroncamento da Rua Professor Gonçalves Rodrigues com a Avenida 
Abade de Baçal e do entroncamento da Avenida Sá Carneiro com a Rua Padre António Vieira; 
Execução de calçada a cubos de granito na área rural: Grupo Sul/Poente - localidades de 
Castro de Avelãs, Fontes, Grandais, Rebordãos, Formil, Gostei, Castanheira, Sanceriz, 
Fermentãos, Pombares, S. Pedro, Moredo, Coelhoso, Mós, Pinela, Sortes, Viduedo, Paçó de 
Mós, Santa Comba de Rossas, Serapicos, Rio Frio, Sacoias e Refoios; 
Grupo Norte/Nascente - localidades de Oleiros, Portela, Espinhosela, Soutelo, Vila Nova, Rabal, 
Aveleda, Varge, Quintanilha, Gimonde, Labiados, Babe, Outeiro, Petisqueira, Guadramil, Deilão, 
Milhão e Veigas de Quintanilha; 
Apoio à pavimentação de arruamentos nas freguesias de S. Pedro de Sarracenos, de Samil e 
da envolvente da sede da Junta de Freguesia de Milhão; 
Repavimentação dos passeios e das ruas do Bairro Artur Mirandela, Rua D. Pedro IV e Rua do 
Estado de S. Paulo; 
Repavimentação da estrada municipal desde o aeródromo até Aveleda; 
Execução de passeios no Bairro do Pinhal e na Avenida Abade de Baçal. 
 
2001 
Execução, em colaboração com os CTT, de um elemento escultórico de homenagem ao 
Carteiro; 
Repavimentação das Rua Miguel Torga; 
Repavimentação da Rua professor Doutor Gonçalves Rodrigues, construção da rotunda do 
ISLA e homenagem ao Professor; 
Reposição de calçadas nas aldeias de Paçó de Mós, Vila Meã e outras; 
Pavimentação de passeios na Avenida Abade de Baçal e outros passeios na Avenida da 
Braguinha e Avenida Dinastia de Bragança; 
Pavimentação de arruamentos no Bairro da Coxa, Rua Damasceno de Campos, S. Lázaro e 
Quatro Caminhos; 
Abertura de concurso limitado para a construção do Parque de Campismo de Rio de Onor e 
outras acções no âmbito do programa “Rota da Natureza”;  
Abertura de concurso limitado para a remodelação do Largo da Feira e do Largo do Toural de 
Izeda; 
Celebração de um protocolo entre o IGAPHE e a Câmara de Bragança, relativo à 
repavimentação, conservação e manutenção dos espaços exteriores dos bairros da Coxa e da 
Mãe D’Água; 
Concurso para a repavimentação do acesso à povoação de Sarzeda e pavimentação da 
variante de acesso a Rebordãos; 
Concurso público para as obras de requalificação do espaço envolvente e acesso à casa onde 
viveu o Abade de Baçal, arranjo do Largo Central em Guadramil e acesso à igreja, recuperação 
de imóvel em Quintanilha para apoio aos peregrinos de Santiago e da casa paroquial de 
Rebordãos, no âmbito do programa “Rota da Terra Fria”; 
No decorrer do mandato foram executadas pavimentações em 60% das aldeias, atingindo uma 
área de cerca de 100.000 m2; 
Na cidade foram pavimentadas 96 ruas, estando 86 em terra batida, executadas nos bairros 
(Formarigos, antiga Serração, Misericórdia, S. Sebastião, Pinhal, Cantarias, Coxa, Toucas, S. 
João de Brito, Alto do Sapato, Campo Redondo, Artur Mirandela e Quinta da Braguinha) e 
execução de 17,3 Km de passeios (Avenida das Cantarias, Alameda de Stª. Apolónia, Rua 
Damasceno de Campos, zona do Estádio Municipal, Loteamento da Braguinha e bairros Artur 
Mirandela e Mãe D’Água). 

 
Ambiente 

1998 
Adjudicação pelo valor de 325.843.593$50 da obra de construção  civil, fornecimento e 
montagem do equipamento electromecânico e instalações eléctricas da ETAR de Bragança; 
Adjudicação do fornecimento de uma ETAR - compacta para 100 habitantes , para a povoação 
de Sacoias; 
Execução, por administração directa, da captação de água para a povoação de Paçó de Mós, 
no valor de 2.580 contos; 
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Adjudicação da limpeza e desobstrução do Rio Fervença; concurso público para o reforço do 
sistema de saneamento da Vila de Izeda; 
Abertura de concurso público internacional para aquisição de serviços para o tratamento de 
águas para consumo doméstico. 
A adjudicação foi entregue ao concorrente AGS pelo período de 10 anos com o suplemento 
ETA (Estação de Tratamento de Águas); 
Adjudicação e execução das obras de saneamento básico nas aldeias de Rio de Onor e 
Montesinho; 
Construção dos emissários do rio Fervença e Sabor e estações elevatórias. 
 
1999 
Construção da mini ETAR de Quintanilha. 
 
2000 
Concursos públicos para elaboração dos projectos de saneamento básico das aldeias de Donai, 
Aveleda, Varge, Vale de Nogueira, Espinhosela, Terroso e Carragosa lote-1 e para as aldeias 
de Castro de Avelãs, Gostei, Castanheira, Formil e Alfaião (lote-2); 
Abertura de concurso internacional para o arranjo urbanístico do corredor verde do Fervença 
(1ª. fase); 
 
2001 
Aprovada a execução de esgotos e colectores na zona da Malhada (Samil); 
Deferida a intenção de se adjudicarem definitivamente os trabalhos da construção do emissário 
de águas residuais sob a ponte do rio Sabor; 
Aprovado o programa de concurso para a obra de abastecimento de água e saneamento em 
Quintela de Lampaças; 
Ratificação do contrato–programa entre o Instituto dos Resíduos Sólidos, a DRAOTN e as 
Associações de Municípios da Terra Quente Transmontana, Terra Fria do Nordeste 
Transmontano e do Vale do Douro Superior, com o objectivo de cooperação técnica e financeira 
para investimentos no âmbito do processo de modernização da recolha e tratamento dos 
resíduos do Nordeste Transmontano; 
Na área rural foram melhoradas durante o mandato treze captações de água, executados 5 
furos para captação de água e ampliada a rede em 10 povoações; 
Na cidade foi ampliada ou substituída a rede de água nas Quintas da Seara, Estrada de 
Vinhais, Bairro de S. João de Brito e Bairro Artur Mirandela; 
No âmbito dos esgotos na área rural, foram ampliadas as redes em Sarzeda, Babe e Izeda. 
Executadas dez novas redes e cinco estações de tratamento tipo compacto estando servidas 
47 povoações; 
Na zona urbana 98% da população está servida por rede de colectores e tem tratamento de 
esgotos; 
No mandato foram construídos vinte e dois novos espaços verdes reestruturados quatro e 
plantadas mais de três mil árvores. 

 
Acessibilidades, transportes e comunicações 

1998 
Adjudicação da obra de pavimentação da estrada de ligação de Conlelas a Alimonde, 
Carrazedo e Vila Boa, o troço de Conlelas, Alimonde e ponte de Vila Boa (limite do Concelho), 
1ª.fase, e pavimentação do caminho municipal Fontes-Maçãs; autorizada a abertura de 
concurso público para a repavimentação da pista do Aeródromo Municipal; 
Abertura de concurso público para o concurso de ideias para o prolongamento da Avenida Sá 
Carneiro; 
Obra de pavimentação da ligação da Avenida Abade de Baçal ao Bairro da Mãe D’Água, pelo 
parque da zona desportiva, incluindo o parque de estacionamento da zona desportiva; 
Repavimentação das estradas municipais de Donai, E.N. 308, Cova de Lua, Vale de Nogueira, 
Serapicos, E.N. 217, Coelhoso, acessos a Veigas, Sendas, Nogueira, Paradinha de Outeiro, 
Vale de Lamas, Babe e Fermentãos. 
 
1999 
Alargamento do pontão de Sanceriz. 
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2000 
Pavimentação do caminho rural que serve as povoações de Paredes, Valverde e Mós. 
2001 
Adesão da Câmara Municipal à campanha “Na cidade sem o meu carro 2001”; 
Pedido de esclarecimentos ao Ministro do Equipamento Social e ao Presidente da CCRN sobre 
a construção da ligação do IP2/IP4 (Bragança) à auto via das Rias Baixas, na Puebla de 
Sanábria; 
Abertura de concurso público para a ligação de Rio de Onor a Guadramil, pelo valor de 146.300 
contos + IVA; 
Adjudicação por ajuste directo do projecto da Estação Central de Camionagem; 
Obra de pavimentação da ligação de Sanceriz ao Santuário da Nossa Senhora do Aviso; 
Aquisição de quatro novos autocarros para os STUB; 
Proposta para a criação de uma linha especial dos STUB (Serviço de Transportes Urbanos) 
destinada aos estudantes; 
Adjudicação da terraplanagem e pavimentação da estrada municipal 542-1 de Baçal/Rabal à 
firma Cisdouro, S.A. pela importância de 721.909,00 €. 

 
Área económica e financeira 

1998 
Orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1998, com previsão de receita no 
valor de 3.771.500 contos, 2.034.400 contos de receita corrente, 1.737.100 contos de capital, e 
uma despesa de igual importância, sendo de despesas correntes e de capital respectivamente, 
1.822.500 contos e 1.949.000 contos; 
Constituição da sociedade denominada Terra Fria Carnes, Ldª., para abate de carnes e 
construção do novo matadouro; 
Aquisição da Quinta da Trajinha, com área 315.200 m2, pelo valor de 110.000 contos; 
Orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 1999, com previsão de receita no 
valor de 4.398.400 contos, 2.156.100 contos de receita corrente, 2.242.300 contos de capital e 
uma despesa de igual importância sendo de despesas correntes e de capital respectivamente 
1.818.900 contos e 2.579.500 contos. 
Orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 2000, com previsão de receita no 
valor de 5.494.900 contos, 2.459.500 contos de receita corrente, 3.035.400 contos de capital e 
uma despesa de igual importância, sendo de despesas correntes e de capital respectivamente 
1.995.700 contos e 3.499.200 contos. 
 
2000 
Orçamento ordinário da Câmara Municipal para o ano de 2001, com previsão de receita no 
valor de 6.319.700 contos, 2.760.977 contos de receita corrente, 3.558.723 contos de capital e 
uma despesa de igual importância, sendo de despesas correntes e de capital respectivamente 
2.042.400 contos e 4.277.300 contos; 
Deliberação no sentido de que a Câmara Municipal se apresentasse, por meio de proposta em 
carta fechada, à venda judicial dos bens penhorados pela Repartição de Finanças de Bragança 
a Dieter Fridrich Karl Grunig e Máquinas Grunig Bragança Ldª. com o valor de 301.000 contos; 
aquisição dos armazéns e terreno da EPAC, sitos no Bairro da Estação pelo valor de 30.000 
contos; 
Empréstimo de médio e longo prazo (10 anos) na Caixa Geral de Depósitos, no montante de 
300.000 contos, para aquisição da Fábrica Grunig; 
Aprovação do contrato de promessa de compra e venda entre a Câmara Municipal e a 
FAURÉCIA, Assentos para Automóveis Ldª. pelo valor de 301.000 contos, para venda das 
instalações da antiga Fábrica Grunig; 
Atribuição de um apoio financeiro ao NERBA, no valor de 2.000 contos, para comparticipação 
na Carníssima - Feira da Carne. O município comprometeu-se também ao pagamento da 
publicidade na RTP; 
Elaboração do projecto da construção da Casa do Lavrador. 
 
2001 
Projecto de estatutos do Mercado Municipal de Bragança, S.A.; 
Adjudicação da obra do Mercado Municipal de Bragança (1ª. Fase); 
Protocolos de colaboração entre a Câmara Municipal e as Associações de Bombeiros 
Voluntários de Bragança e Izeda. 



PRESIDENTES DA CÂMARA DE BRAGANÇA   Da República ao s nossos dias 
 
 
 

Fonte:  Edição da Câmara Municipal de Bragança 

 
 
Área social 

2000 
Abertura de concurso limitado para a construção de parques infantis lúdicos nas povoações de 
Fontes Transbaceiro, Cova de Lua, Espinhosela e Vilarinho; 
Comparticipação na recuperação do Centro de Convívio de Fontes; 
Proposta para que as novas instalações da Junta de Freguesia da Sé sejam integradas no 
edifício do novo parque de estacionamento como compensação pelo efeito da anulação do auto 
de entrega do edifício principal da Estação da CP à autarquia. 
 
2001 
Aprovado o projecto de arquitectura para a remodelação da Casa do Povo de Vilarinho de Cova 
de Lua e o projecto de arquitectura para recuperação e adaptação de um edifício para 
instalação de um museu na povoação de Terroso; 
Aprovado o projecto de arquitectura para ampliação e remodelação da sede da Junta de 
Freguesia de Nogueira; 
Aprovado o projecto de arquitectura para a construção de um salão de festas /convívio em 
Terroso; 
Com o apoio da DGAL, programa LEADER, o programa dos Centros Rurais, com o esforço das 
Juntas de Freguesia e com o apoio financeiro e técnico da Câmara Municipal, foram 
construídas ou remodeladas 32 sedes de Junta de Freguesia e 23 Centros de Convívio. 

 
Património e urbanismo 

1998 
Abertura de concurso público para a obra das infra-estruturas da Quinta da Braguinha; 
Aquisição de terrenos à Junta de Freguesia de Samil para instalação do Centro de Exames e 
Parque de Manobras da Direcção Geral de Viação; 
Abertura de concurso limitado para a construção do cemitério de Alimonde; 
Aquisição de terrenos para o novo cemitério da cidade de Bragança. 
 
1999 
Abertura de concurso público do projecto urbanístico comercial da zona histórica (1ª. fase), pelo 
valor de 379.059.880$00 + IVA. Foram intervencionadas as ruas: - Almirante Reis, Alexandre 
Herculano, 5 de Outubro, Combatentes da Grande Guerra, da República, o Passo, António 
Cagigal, Largo do Tumbeirinho, Praça da Sé, Largo dos Correios e envolvente do antigo 
Mercado; 
Adjudicação do projecto do prolongamento da Avenida Sá Carneiro ao Arquitecto Carlos Prata; 
Adjudicação ao escultor Rui Anahory do projecto para o monumento ao agricultor bragançano e 
à raça bovina mirandesa; 
Adjudicação do projecto e adaptação da antiga Escola Augusto Moreno a Casa de Cultura de 
Bragança; 
Adjudicação do projecto para o arranjo do corredor verde do Fervença; 
Abertura de concurso limitado sem apresentação de candidatura para o arranjo da rotunda 
fronteira à Câmara Municipal; 
Abertura de concurso público para as infra-estruturas da Quinta da Braguinha (3ª. fase); 
Abertura de concurso público para a construção do novo Cemitério Municipal; 
Aprovação do protocolo de adesão de Bragança à rede portuguesa de Cidades e Vilas 
Sustentáveis (rede CIVITAS), entre a Câmara Municipal e o Departamento de Ciências e 
Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa; 
Abertura de concurso público, para a execução do Projecto de urbanismo comercial da zona 
histórica de Bragança, 
2ª. fase (PROCOM), tendo sido intervencionadas as seguintes ruas: - Combatentes da Grande 
Guerra desde o cruzamento com a rua Oróbio de Castro até ao Principal, Abílio Beça, Marquês 
de Pombal, 1º. de Dezembro, Loreto e Alexandre Herculano desde o cruzamento do Jardim 
António José de Almeida. 
 
2000 
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Cedência gratuita ao NERBA do direito de superfície de duas parcelas de terreno sitas na Zona 
Industrial das Cantarias; projecto, caderno de encargos, programa de concurso e abertura de 
concurso público internacional para a concepção, construção e exploração de um edifício para 
habitação, comércio, serviços e estacionamento; 
Aprovação do regulamento toponímico da cidade de Bragança e sua apreciação pública; 
destaca-se o facto de terem sido atribuídos novos topónimos a várias artérias da cidade; 
Protocolo entre o Ministério do Ambiente, Ministério do Ordenamento do Território e a Câmara 
Municipal para, através do programa POLIS, se promover a concepção, elaboração e execução 
das intervenções previstas para a zona do rio Fervença e sua interligação com a zona histórica; 
Abertura de concurso público internacional para o projecto do Mercado dos Produtos da Terra - 
execução de projectos da  especialidade. 
 
2001 
Adjudicação definitiva dos trabalhos relativos ao projecto de revisão do Plano Director 
Municipal; 
Adjudicação dos trabalhos de concepção e construção do Teatro Municipal de Bragança; 
Aprovação do regulamento para o Prémio Municipal de arquitectura “Viana de Lima” que a 
Câmara Municipal instituiu com periodicidade bianual; 
Projecto de arquitectura para a reconstrução de um edifício, adaptando-o a museu rural na 
Junta de Freguesia de Mós; 
Projecto, caderno de encargos, programa de concurso, e abertura de concurso público para a 
obra de remodelação e ampliação da piscina e pavilhões municipais; 
Aquisição do Campo de Futebol do Trinta e sua envolvente à Direcção Geral do Património por 
Informação à Câmara Municipal de que o gabinete Souto Moura Arquitectos Ldª. Havia aceitado 
o convite para a reabilitação e adaptação do edifício da antiga agência do Banco de Portugal 
em Bragança, para Centro de Arte Contemporânea; 
Aceite a sugestão do bispo de Bragança e Miranda para atribuição do nome de “Cemitério de 
Santo Condestável” ao novo cemitério; 
Adjudicação definitiva dos trabalhos de ampliação dos cemitérios de Gimonde, Pinela e outros. 
Na obra de ampliação do cemitério de Macedo do Mato procedeu-se ao ajuste directo com 
consulta a três concorrentes; 
No mandato foram feitas aquisições de património no valor superior a um milhão de contos. 

 
Educação, cultura e desporto 

1998 
Aprovada a proposta para a Câmara Municipal conjuntamente com as Juntas de Freguesia da 
Sé e Santa Maria assumirem a organização das festas da cidade 1998 com um orçamento de 
20.000 contos; 
Celebração de protocolos de colaboração entre a Câmara Municipal e a Associação Norte 
Cultural, a Filarmónica de Bragança, a Associação de Macanudos, o Teatro em Movimento e o 
Coral Brigantino de Nossa Senhora das Graças, para a realização de concertos e de 
espectáculos de teatro para crianças; 
Aprovação dos Estatutos da Associação para o Desenvolvimento de Bragança Cidade Digital; 
Adjudicação dos trabalhos para a nova edição, revista e anotada, da obra ”Memórias 
Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança” por Francisco Manuel Alves, Abade de Baçal, 
pelo preço de 29.480 contos. 
 
1999 
Apoio à realização da “Volta a Portugal em Bicicleta” e “Volta a Portugal do Futuro”, 
conjuntamente com a Comissão Regional de Turismo do Nordeste Transmontano; 
Apoio à organização da Travessia de Portugal em balões de ar quente; 
Aprovação do caderno de encargos, programa de concurso e a abertura de concurso público 
para a construção da Escola Primária dos Formarigos; 
Aprovação do caderno de encargos, programa de concurso e a abertura de concurso público 
para a construção da Escola Fixa de Trânsito; 
Criação do Conselho Local de Educação do Município de Bragança; 
Aprovação do acordo de colaboração entre a Câmara Municipal e o Ministério da Cultura para a 
construção e equipamento do Teatro Municipal de Bragança. 
 
2000 
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Assinatura de protocolos de colaboração entre a Câmara Municipal associações culturais e 
ambientais, clubes desportivos, filarmónicas, grupos de teatro e grupos corais e folclóricos; 
A comissão fabriqueira de Nossa Senhora das Graças em colaboração com a Câmara 
Municipal e as Juntas de Freguesia da cidade organizaram as Festas da Cidade 2000, sendo 
atribuído um subsídio de 35.000 contos; 
Realização do I Encontro de Jogos Populares do Concelho de Bragança com o objectivo de 
promover e preservar os jogos populares tradicionais do concelho, o convívio entre as 
freguesias, associações e sensibilizar os jovens para o valor cultural destas manifestações; 
Aprovação do caderno de encargos, programa de concurso e abertura de concurso público 
internacional para a concepção e construção do Teatro Municipal; 
Aprovado o modelo do cartão de idoso; 
Aceitação da renúncia do Grupo Desportivo de Bragança do protocolo de cedência do direito de 
superfície das instalações desportivas. 
 
2001 
Aprovação das normas para a realização do concurso “Presépios de Bragança”; 
Diligências para se criarem as condições de viabilização de um CYBERCENTRO, tendo como 
parceiros o Instituto das Comunicações de Portugal e a Fundação para a Divulgação das 
Tecnologias de Informação; 
Realização do concurso “Prémio Conto de Natal”; 
No decorrer do mandato procedeu-se a grandes reparações nas escolas de Baçal, Castro de 
Avelãs, Varge, Outeiro, Serapicos, Cantarias, Artur Mirandela, S. Sebastião, Estacada, Toural, 
Beatas, Estação, Campo Redondo e Parada. Foi ainda executado o projecto para a Escola Pré-
primária de S. Tiago e aberto o concurso público para a sua construção; 
Construíram-se ou estruturaram-se os campos de futebol de Izeda, Samil, Babe, Varge, Paçó, 
Parada e Coelhoso; 
No mandato foram instalados no concelho 18 parques infantis e apoiou-se a construção de 
polidesportivos nas aldeias de Paçó, Rabal, Rebordainhos, Fermentãos, Gimonde e Nogueira. 
Na cidade construíram-se os dos bairros do Campo Redondo, S. Tiago, bairro do F.F.H./Coxa, 
Mãe D’Água, Vale de Álvaro, Formarigos, Previdência e Campelo. 

 
Subsídios e comparticipações 

Nos anos 1998, 1999, 2000 e 2001 Foram atribuídos subsídios e comparticipações no valor de 
190.017.000$00, 156.424.000$00, 210.316.000$00 e 253.360.000$00, a diversas associações, 
clubes, instituições desportivas, comissões de festas, comissões fabriqueiras, associações 
culturais, instituições de solidariedade social e outras de todo o concelho. 

 
Transferências para as juntas de freguesia 
Nos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001 

Foram transferidas das receitas correntes e das receitas de capital para as Juntas de Freguesia 
do concelho as importância de 84.402 000$00, 100.192.500$00 92.525.500$00 e 
200.320.000$00. 

 
Cooperação regional e transfronteiriça 

1999 
Aceitação da candidatura da Câmara Municipal ao Patronato da Fundação Afonso Henriques, 
passando a integrar a Comissão Executiva Delegada; 
Em 15 de Setembro foram aprovados os Estatutos da Comunidade de Trabalho 
Bragança/Zamora, constituída entre os Ayuntamientos de Zamora, Alcañices, Puebla de 
sanábria, Pedralba de la Praderia, Fermoselhe, Diputacion de Zamora, municípios de Bragança, 
Vinhais, Vimioso, Miranda do Douro e Mogadouro. 
 
2000 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do protocolo de colaboração entre a Associação da 
Terra Fria Transmontana e a Fundação Rei Afonso Henriques; em 19 de Janeiro foi assinado 
em Bragança o Acordo Constitutivo da Comunidade de Trabalho–Região Norte de Portugal/ 
Castela Leão. 
 
2001 



PRESIDENTES DA CÂMARA DE BRAGANÇA   Da República ao s nossos dias 
 
 
 

Fonte:  Edição da Câmara Municipal de Bragança 

Nos termos do convénio de cooperação transfronteiriço com o Ayuntamiento de Zamora, 
especialmente em matéria de cultura, a Câmara Municipal comprometeu-se a adquirir, para 
instalação do Centro de Arte Contemporânea o edifício do antigo Banco de Portugal. Ao mesmo 
tempo, o Ayuntamiento de Zamora diligenciava a construção de um museu, obra do artista D. 
Baltazar Lobo. 

 
Protecção civil, segurança, trânsito e comissão esp ecializada de fogos florestais 

1998 
Aprovação da proposta de alargamento das zonas de estacionamento condicionado e 
substituição dos parcómetros por máquinas multilugar electrónicas; 
No âmbito da acção da Comissão Especializada de Fogos Florestais Municipal foram 
beneficiados e reparados diversos caminhos na Serra da Nogueira, Aveleda, Portelo, Varge e 
Serra de Montesinho; 
Também se procedeu à abertura, reparação e alargamento de diversos pontos de água e deu-
se cumprimento ao Programa de Vigilância Móvel Motorizada. 
 
1999 
Aprovação do protocolo com a Direcção Geral de Viação para a construção da Escola Fixa de 
Trânsito e Parque de Manobras; 
No âmbito do programa de infra-estruturas florestais da CEFF municipal (Comissão 
Especializada de Fogos Florestais) municipal, deu-se continuidade aos trabalhos de reparação 
dos caminhos florestais no Parque Natural de Montesinho e na Serra da Nogueira; 
Construíram-se novos pontos de água e reconstruíram-se e alargaram-se outros e atendeu-se 
ao programa de Vigilância Móvel Motorizada. 
 
2001 
No âmbito do programa de infra-estruturas florestais da CEFF municipal, deu-se atenção à 
reparação de caminhos florestais, numa extensão de 17 Km, à abertura de um ponto de  água 
em Salsas e cumprimento ao Programa de Vigilância Móvel Motorizada; 
Aprovação do protocolo para a criação do GIPE (Grupo de Intervenção Permanente), celebrado 
com os Bombeiros Voluntários de Bragança, destinado à criação de um dispositivo operacional 
que assegure o socorro das populações em situações de emergência. 

 
Diversos 

2000, 2001 
Aprovação do protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Bragança e a 
DOUROGÁS, GDP-SGPS, S.A. e a TRANSGÁS, S.A. para a implementação de uma rede de 
distribuição de gás natural, em baixa pressão, nas áreas de influência da cidade de Bragança; 
Concessão do título de Cidadão Honorário do Município de Bragança e da Medalha de Ouro da 
Cidade ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio; 
Deliberação unânime da Câmara Municipal constatando a extinção do destacamento de 
Bragança da Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana; 
Aprovação do acordo de princípio para a instalação de um parque eólico na Serra da Nogueira; 
Patrocínio e aprovação do regulamento para atribuição do Prémio Carreira de Geógrafo. Nesta 
realização bianual, homenageava-se o Professor Manuel António Ferreira Deusdado; 
Atribuição ao cónego Dr. Belarmino Afonso, em cerimónia que decorreu no dia 10 de Junho, da 
Medalha de Mérito Municipal; 
A mesma distinção foi atribuída em 24 de Setembro de 2001 a D. António José Rafael, bispo 
emérito de Bragança e Miranda; 
Aprovação do protocolo do Plano Municipal de Prevenção Primária das Toxicodependências; 
Mandatar o Presidente de Câmara Municipal para proceder à apresentação da candidatura e 
conduzir as negociações relacionadas com a realização do III Congresso de Trás–os–Montes e 
Alto Douro; 
Aprovação da proposta de regulamento de funcionamento do novo Cemitério Municipal; 
Ocorrendo a última reunião deste executivo os vereadores do Partido Socialista, agradeceram o 
tratamento cordial que o Presidente da Câmara Municipal e todo o pessoal lhes tributou. O 
Presidente da Câmara Municipal também agradeceu o empenho manifestado no âmbito das 
políticas municipais e os contributos para o engrandecimento da instituição, o desenvolvimento 
do concelho e o reforço do poder autárquico. 


