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explorações agrícolas é de cerca de 11 ha, superior à média
nacional e mais do que o dobro da média da Região Norte.
A gastronomia regional assente em produtos da região - o
mel, os enchidos, o folar, a caça, a pesca e a carne de raças
autóctones, que constitui por si uma referencia cultural.
Com uma vocação crecente para os serviços, a industria é
tradicionalmente marginal. Mas nos últimos tempos começa
a notar-se uma nova capacidade de atracção de investimento

(caso da multinacional Faurecia, de componentes para a
industria automovel), fruto da localização previligiado junto
às zonas industriais do Norte de Espanha e no enfiamento
das grandes rotas rodoviárias de acesso ao centro da Europa
associado ao dinamismo criado pelo rápido desenvolvimento
do ensino superior público e privado na ultima década.
Bragança tem hoje mais de 5500 alunos em instituições do
ensino superior, o que representa já de cerca de 17% da
população residente total. Note-se que Bragança foi mesmo
a primeira cidade portuguesa a implementar uma rede digital
publica sem fios que cobre toda a zona urbana central.
Um caso exemplar de projecto POLIS tem permitido uma
renovação do importante patrimonio urbano histórico da
cidade e a criação de uma moderna zona de lazer de elevada

qualidade ambiental nas margens do rio
Fervença e na periferia do antigo burgo
bragantino. Mas o dinamismo cultural de
Bragança passa também pelo novo Teatro
Municipal, pela nova Biblioteca Municipal e
por um novo Museu de Arte Contemporanea,
que se juntam a instituições de grande
projecção como o Museu do Abade de Baçal.
O aerodromo de Bragança permite carreiras
aéreas regulares e diárias entre Lisboa, Vila
Real e Bragança (duas por dia). A pista
alcatroada tem 1200 metros de comprimento
por 30 m de largura e fica em Baçal, a 7 km
de Bragança.

UMA APOSTA VENCEDORA: CONSTRUIR
UMA CIDADE DINAMICA, ATRACTIVA E
COMPETITIVA
A Bragança contemporanea e a Bragança do
século XX têm que ser observadas em contextos
regionais e nacionais distintos: a Bragança do
século XX foi marcada por uma conjuntura de
isolamento, a Bragança do fim do século e inicio
de um novo milénio será influenciada por uma
abertura às fronteiras, pela globalização da
economia e pela rapidez da circulação da
informação. Dentro de novas acessibilidades e
estrategicamente posicionada, Bragança tem
condições para encarar o futuro na perspectiva
de evolução para uma nova centralidade de
grande qualidade.

Ao longo dos séculos, Bragança, porque isolada dos grandes
centros e dos grandes mercados (...) cresceu lentamente, tendo
passado por períodos de forte decréscimo de população, mas
manteve um desenvolvimento harmonioso do seu tecido
urbano. (...) Na última década surgem sinais de inversão da
tendencia regressiva nos principais concelhos ao longo de eixos
estruturantes do concelho.
Bragança dispões (hoje) de um potencial de juventude muito
forte, de um reforçado ambiente académico, de serviços que
se qualificam de dia para dia, de um comércio que se moderniza,
de um dinâmico sector de construção civil, de segurança e um
bom nível de qualidade de vida, procurando uma imagem de
excelencia ao nível do ambiente e do lazer. (...) Bragança olha
o futuro com esperança.
António Jorge Nunes (Presidente da C. M. Bragança) in "Trás os Montes
e Alto Douro", III Congresso de Trás os Montes e Alto Douro, 2002
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Freguesias do concelho de Bragança (49): Alfaião, Aveleda, Babe,
Baçal, Calvelhe, Carragosa, Carrazedo, Castrelos, Castro de Avelãs,
Coelhoso, Deilão, Donai, Espinhosela, Failde, França, Gimonde,
Gondosende, Gostei, Grijó de Parada, lzeda, Macedo do Mato, Meixedo,
Milhão, Mós, Nogueiro, Outeiro, Parada, Paradinha Nova, Parâmio,
Pinela, Pombares, Quintanilha, Quintela de Lampaças, Rabal,
Rebordainhos, Rebordãos, Rio Frio, Rio de Onor, Salsas, Samil, Santa
Comba de Rossas, Sta Maria, São Julião de Palácios, São Pedro de
Sarracenos, Sé, Sendas, Serapicos, Sortes, Zoio.
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Concelho situado no extremo nordeste de
Portugal e também de Trás os Montes, possui
49 freguesias e 120 localidades, com uma
população residente de 32530 habitantes (dos
quais cerca de 25000 na cidade de Bragança)
e uma área de 1174 km2 (INE, 2001).
É limitado a Norte pela provincia espanhola
de Zamora, a Leste pela mesma e pela de
Salamanca, a Sul pelos distritos da Guarda e

Mogadouro
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IP4

VILA REAL

Câmara Municipal de Bragança
Forte S. João de Deus, 5300 Bragança
tlf.273 304 200, fax 273 304 299
www.cm-braganca .pt
email: braganca@cm-braganca.pt

Região de Turismo do Nordeste Transmontano
Largo Principal, 5300 Bragança
tlf. 273 331 078, fax 273 331 913
www.bragancanet.pt/turismo/
Aeródromo de Bragança
Baçal, 5300 432 Bragança
tlf. 273 381 175, fax 273 381 065
www. omni.pt

Instituto Politécnico de Bragança
Campus Sta. Apolónia, apart. 38, 5300-854 Bragança
tlf. 273 331 570, fax 273 325 405
www.ipb.pt

Parque Natural de Montesinho
www.bragancanet.pt/vinhais/vslomba/pnm.html
www.ruralnet.pt/pt/produtos/turismo/abrigos/abrigospnm.htm
www.icn.pt/areas_protegidas/montesinho/entrada.htm

ISLA - Instituto Superior de Línguas e Administração
Rua Prof. Dr. António A. Gonçalves Rodrigues
5300 Bragança,
tlf. 273 331 334, fax: 273 32 44 73
www.isla.pt/braganca, email: info@mail.bg.isla.pt

Portal do distrito de Bragança
www.bragancanet.pt

Instituto do Emprego e Formação Profissional
Forte S. João de Deus 5300 Bragança
tlf. 273 331 345, fax 273 327 978

Bragança cidade digital
www.braganca-digital.pt
Rede digital comunitária
rdc.bcd.pt

NERBA - Associação Empresarial da Região de Bragança
Alto das Cantarias, apart. 171
tlf. 273 304 630, Fax 273 312 018
www.nerba.pt, email: nerba@nerba.pt

AeroClube de Bragança, Baçal, 5300 Bragança
tlf. 273381175
http://www.pelicano.com.pt/zp_braganca.html
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BRAGANÇA

Tecnologias de Informação e comunicação

www.calltm.com I mail@calltm.com

Viseu e a Oeste pelo distrito de Vila Real. Com
uma moldura montanhosa e agreste, mas
sempre bela, Bragança é o centro politico e
administrativo histórico de Alto Trás os Montes.
O Parque Nacional de Montesinho, na Serra
da Nogueira, constitui um imprtante património
ambiental.
A economia de Bragança baseia-se acima de
tudo no comércio associado à sede de um
distrito votado à agropecuária, e onde a caça
e a floresta são também importantes especialmente matas de carvalhos, soutos de
castanheiros e pinhais. A dimensão média das

