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ANEXOS 
(Volume II) 



ANEXO 1: 

Jornais publicados em Mirandela (1886 a 1969)1: 

No início do séc. XX, a imprensa floresceu imenso em Portugal e a considerável influência 

exercida pelos jornais levou a que todo o político com ambições acabasse por fundar e por dirigir 

um. 

Nessa época, lançaram-se «cerca de 80 jornais» no distrito de Bragança (mais de dez, só 

em Mirandela e Moncorvo), a maior parte deles semanários, quase sempre ligados a um ou outro 

partido político e «sem colaboração que valesse a pena ler-se». E «tiveram uma vida efémera 

[...], num meio de analfabetos e de maldizentes»2. 

O Partido Progressista e o Partido Regenerador enfrentaram-se, a nível nacional: em 

Mirandela, houve ataques mútuos entre o «Jornal de Mirandela» (progressista) e «O 

Mirandellense» (regenerador). 

Quadro 1.1 

Jornais publicados em Mirandela 

Ano Jornal Características 

1886 

Voz do Tua 
-n° 1,8/8 

-folha democrática 
-director: Alves de Moraes 
-redactores: José Joaquim de Moraes Sarmento, Manuel José Margarido 3 e 
José Ignacio Cid. 
-Proprietário: Amadeu Sanches Barreto 
-Tipografia: Rua do Cabo da Vila. E, a partir do n°34, Rua de São Tiago -
Mirandela 
-Publicação: à 4as e aos domingos 
-assinatura: anual - 2.250 réis; semestral - 1.200 réis; trimestral - 600 réis 

1888 

O Mirandellense 
-n°l, 15/11 

-afecto ao Partido Regenerador 
-editor, redactor e proprietário: Sebastião de Mendonça 
-redacção e administração: Rua do Encontro -Mirandela 
-existe, pelo menos, até ao n° 98 e até 26/1/1905 
-assinatura, em 1888: anual-300 réis e 340 réis (por correio). 1888 

Os Pontos nos ii -publicado por: Dr. Eugénio de Andrade 
-satírico e de caricaturas 
-poucos números se publicaram 

1890 

Comércio de Mirandela 
-n°l, Janeiro 1890 

OTua 
-n° 1,9/4 -periódico 

1 Fontes: SALES, Op. cit., pp. 157-158; HISTORIAL DA ASSEMBLEIA, Op. cit., pp. 106-111; e SARMENTO, A. 
Figueiredo - Jornais de Mirandela. NM. Mirandela. (1/1/59), p. 8. 

Os jornais «a Voz do Tua, O Inflexível, O Fomento Agrícola e O Notícias não estavam afectos a qualquer dos dois 
partidos dominantes na altura em Mirandela...». In SALES, Op. cit., p. 158. 

Advogado, natural de Foz Côa, foi solicitador em Mirandela, onde casou e enviuvou cedo. Era irmão do deputado 
Ferreira Margarido. Esteve em Angola. In HISTORIAL DA ASSEMBLEIA, Op. cit. p. 106. 
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1898 0 Inflexível 
-n°l, 17/9 

-extrapartidário 
-criado por: António da Costa Rocha e Arnaldo Mendo 
-publicação: semanário 
-foram publicados 26 ou 27 números (extinto, devido a um artigo que 
criticou duramente a gestão municipal de António de Sousa Ataíde Pavão, 
sendo escrivão da Câmara João Costa, de Caravelas). 

1900 0 Jornal de Mirandela 
-n°l, 12/5 -semanário 

1901 Gazeta de Mirandela4 

-n°l, 5/10 

1902 Jornal de Mirandela 
-n°l,21/6 

-afecto ao Partido Progressista 
-Proprietário e responsável: José Manoel Ribeiro 
-redacção e administração: Rua do Rosário, n° 25-Mirandela 
-existiu, pelo menos, até ao n° 111. 

1903 0 Mirandelense 
-n°l, 15/2 

1905 

Correio de Mirandela 
-n° 1, 1/6/1905 

-semanário político, literário e noticioso 
-Proprietário: Abrahão de Carvalho 
-redacção e administração: Rua do Toural e Rua de Santo António -
Mirandela 
-Impressão: Typografía Artística - Commercial 
-Na Biblioteca Nacional, existem as edições até 2/2/1910, n° 143 e existe o 
nc173, de 25 de Fevereiro de 1912. 

1905 

Correio de Mirandela 
1921: 2a fase 

-semanário republicano e órgão da comissão regionalista de Mirandela. 
Passou a trissemanário independente a 30/1/1925 (n° 93), com publicação a 
10, 20 e 30 de cada mês 
-administração e redacção: Rua de Santa Luzia - Mirandela 
-director e proprietário: J. Neves 
-editor: J.A. Teixeira 
-tipografia: Neves 
-última tiragem: 29/12/1939 

1908 

Agricultura 
Transmontana 

-n° 1,5/8 

-órgão de propaganda, defesa e auxílio da agricultura regional 
-director: João Inácio Teixeira de Meneses Pimentel5 

-proprietário e editor: José Manuel Ribeiro 
-administração, composição e impressão: Rua do Encontro, n° 10 -
Mirandela 
-publicação: quinzenal (a 5 e 20 de cada mês) 
-assinatura: anual - 1.200 réis; semestral - 660 réis; n° avulso - 50 réis. 
-existem edições de 1908 e 1909 na Biblioteca Geral da Universidade de 
Coimbra. 

1908 

O Familiar 
-n° 1,29/8 

-quinzenário 
-proprietário: Albano Mendo Júnior (comerciante) 

1909 

NM. 
lafase:-n°l, 1/5/1909 

-semanário imparcial, literário e noticioso 
-director: Francisco de Melo 
-proprietário: José Estevam do Rego 
-redacção, administração, composição e impressão: Praça Conselheiro 
Teixeira de Sousa - Mirandela 
-na Biblioteca Nacional, existem edições deste jornal até 15/6/1910 e ainda 
as dos anos de 1933 e 1934. 

1909 

NM6. 
2afase:-n°l, 1/1/1957 

-semanário noticioso, literário e regionalista 
-director/editor: Álvaro Augusto Rego 
-proprietária: Maria da Luz Rego 
-redacção e administração: Rua de São Mateus, n° 22, telef. 132 -Mirandela 
-composição e impressão: Tipografia Rego, na Rua Alexandre Herculano 

4 Fonte: SARMENTO, Op. cit., (1/1/59), p. 8. 
5 Obs.: director da Estação Transmontana de Fomento Agrícola e Chefe da Delegação da Direcção de Fiscalização 
dos Produtos Agrícolas de Mirandela. 
6 Obs.: Jornal consultado na Biblioteca Municipal de Mirandela. Este jornal ainda se mantém em publicação. 
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1909 Aurora do Tua 

-director: João Pedro de Sousa (advogado) 
-proprietário: Augusto Fernandes Tender 
-redacção e administração: Largo da Ponte - Mirandela 
-composição e impressão: Typografía Artística - Comercial, na Rua do 
Toural, de José Dionísio Neves 
-assinatura: anual- 1.200 réis; semestral - 600 réis; trimestral - 300 réis 
-impresso em formato A3, contendo 4 páginas. 
-na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, estão arquivadas edições 
de 1909, 1910 e 1911. 

1911 

0 Provinciano 
-n°l,24/l 

-director, proprietário, administrador e editor: Francisco Ferreira 
-redacção e administração: Rua Alexandre Herculano - Mirandela 
-o último número saiu a 7/7/1911 
-formato: tinha 4 páginas A4 e, depois, A3 1911 

A Liberdade' 
-20/8 -director: Dr. Adriano Fonseca (oficial do Registo Civil de Mirandela) 

1915 0 Libelo 
-n°l, 17/4 

-quinzenário, defensor dos interesses da classe dos encarregados telégrafo -
postais 
-director e proprietário: J.E. Teixeira de Morais 
-impressão e composição: Rua de Santa Luzia - Mirandela 
-último n°, a 8/7/1915 (n°6) 
-formato: tinha 4 páginas A3 

1916 O Fomento Agrícola 
-n°l, Dezembro 

-órgão de propaganda e defesa da agricultura transmontana 
-publicação mensal, grátis 
-director e editor: José António de Moura Pegado 
-propriedade: Posto Agrícola de Mirandela 
-impressão: Tipografia União - Mirandela 
-o n° 11 corresponde a Outubro de 1917 e ainda se publicava em 1918 
-saíram 15 números apenas 

1917 

0 Lavrador 
Transmontano -grátis 

1917 0 Fomento 
Transmontano 

-mensal 
-grátis 

1918 

0 Povo de Mirandela 
-n° 1,9/6 

-semanário republicano unionista 
-fundador: José Joaquim de Carvalho Salazar 
-editor: António Augusto Ceriz 
-redacção e administração: Rua da República - Mirandela 
-composição e impressão: Tipografia União 
-Assinatura: anual - 2$40; trimestral -$60; 3$40 anual para o Brasil e 
Colónias 
-formato: 4 páginas A3 
-o último número data de 19/6/1920 1918 

A Justiça 
-n° 1,2/7 

-semanário republicano independente 
-director, proprietário e administrador: Armindo de Carvalho 
-editor: Acúrcio de Carvalho 
-redacção e administração: Rua do Tanque - Mirandela 
-último número saiu a 1/8/1918 (n°8) 
-assinatura: anual - 2.400 réis, trimestral - 600 réis 
-formato: 4 páginas A4, depois A3 

1918 0 Povo de Mirandela 
-n° 1,9/6 

-semanário republicano unionista 
-editor: António Augusto Ceriz 
-composição e impressão: Tipografia União - Mirandela 
-redacção e administração: Rua da República 
-assinatura: anual - 2$40; trimestral - $60; e 3$40 para o Brasil e Colónias 
-formato: 4 páginas A3 
-último n°: 19/6/1920 

1919 0 Notícias8 -semanário, de publicação irregular 
-director: José Estêvão do Rego 

7 Na edição de "A Pátria Nova", de 20 de Agosto de 1911, é anunciado o aparecimento do jornal "A Liberdade". 
8 BARROSO DA FONTE (2003), Op. et. , 3o vol. 
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1922 Mirandela Foot-ball 
Club/ A Causa 

-publicado, pelo menos, em 1922 e 1923 
-existem exemplares na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra 

1925 Acção Transmontana 
-n°l, 15/1 

-semanário 
-directores: Dr. Luís Teixeira Neves e Dr. João Doutel de Andrade e 
Arnaldo A. Mendo 
-proprietário: Gastão de Menéres Pimentel 
-editor: Manuel Trigo 
-administrador: Carlos Mendes 
-redacção e administração: Praça 5 de Outubro - Mirandela 
-composição: Tipografia Rego (impresso em 4 páginas A3) 
-último número: 10/11/19269 

1927 O Anunciador 
-n°l,5/l 

-jornal trissemanário, noticioso, literário e recreativo 
-distribuição gratuita para: tribunais judiciais, administração dos concelhos, 
repartições de finanças e câmaras municipais da Província de Trás-os-
Montes 
-director: Álvaro Augusto do Rego 
-editora: D.Leopoldina do Rego 
-redacção, composição, administração e impressão: Tipografia Rego 
-só se conhecem 3 números (Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra: 
edições de 1927) 
-formato: 1 folha A3 
-pagamento: por cada 20 números, 7$50 e 10$00 para o estrangeiro. 

1930 0 Imparcial 
-n° 1, 15/4 

-quinzenário 
-objectivo: defesa de interesses 
-director: Marques da Costa 
-redactores: David Pires, João Mendo, Manoel Morais e Mário Soares 
Ferreira 
-redacção e administração: Rua da República - Mirandela 

1937 Renovação Nacional 
-n° 1,30/6 

-publicação trimestral 
-administrador, director e proprietário: José Dionísio Neves 
-composição e impressão: Tipografia Neves, Rua de Santa Luzia -
Mirandela 
-editor: Carolino Augusto Teixeira 
-formato: 4 páginas A3 
-último n°: 12/6/1940 (n°45) 

n/d 0 Lavrador 
Transmontano 

-director e editor: José António de Moura Pegado 
-impressão: Tipografia União - Mirandela 

1969 Jornal Além Douro 
-n°l, 23/10 

-publicação regionalista 
-director: Rómulo Raul Ribeiro 
-editor: J. Ferreira Pires 
-propriedade: Cooperativa de Imprensa Além Douro 
-composição e impressão: Tipografia Gutenberg - Chaves 
-o último número (ano VI, n° 221), existente na Biblioteca Nacional, data 
de 10/5/1975: continuava a ser propriedade da Cooperativa de Imprensa 
Além Douro; tinha como Director Interino o Dr. António Correia de 
Barros; a redacção e administração: Rua da República, n° 99 - Mirandela; 
composição e impressão: Tipografia Além Douro, em Mirandela. 

9 In SARMENTO, Op. cit., (1/1/59), p. 8. 
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ANEXO 2: 

A Seara de Deus ou Jeira de Deus 

Foi a pensar na benemerência privada, estimulando a sua generosidade, em favor das 

misericórdias, de modo a garantir «uma eficiente assistência hospitalar», que foi lançada a ideia 

de que, em cada freguesia, se organizasse a «Jeira de Deus» ou «Seara de Deus». 

«Vivem essas admiráveis instituições [Misericórdias], surgidas das antigas Confrarias do 

Espírito Santo, com grandes dificuldades e algumas apenas vegetam, por esse País fora. Desde 

que o Estado liberal as forçou a converter em títulos os bens que possuíam, começou a sua 

decadência. A "Seara de Deus" pretende dar-lhes ajuda valedora». 

A Seara de Deus pretenderia dar uma ajuda valorosa às Misericórdias. «Assim, um 

lavrador daria a terra, outro a semente, outro ainda os fertilizantes; os jornaleiros, homens e 

mulheres, ofereceriam, por sua vez, a sua jeira de trabalho, espalhando a semente, libertando a 

seara de ervas daninhas, ceifando as espigas loiras ou debulhando-as na eira» 

O sacrifício ou o trabalho dos que participavam na Seara de Deus eram devotados a 

socorrer os doentes, pobres e necessitados, porque o valor apurado reverteria integralmente para 

a Misericórdia do respectivo concelho. Era uma obra de solidariedade social, consagrada às 

Misericórdias. 

A ideia da Seara de Deus depressa foi posta em vigor e foi imitada em muitas terras, 

porque as "searas de Deus" eram «caridade». 

Fonte: Editorial: palavras e obras. A Voz. Lisboa. (11/4/57), p. 1 e NEGREIROS10, Trigo de - Pensamento e Acção. Lisboa, 
[s.n]., 1957, pp. 357-362 (Discurso proferido no Romeu, 14/6/56). 

O Dr. Joaquim Trigo de Negreiros, apoiante do Estado Novo e «influente» de algum peso no norte do país, 
exerceu nas seguintes datas os seus cargos: Presidente da Câmara Municipal de Vila Flor (1926/27), Conservador do 
Registo Predial em Esposende (1926-28) e Valpaços (1928-34), Secretário do Tribunal da Relação do Porto (de 
1936), Adjunto do Procurador-Geral da República, Governador Civil do Porto (1938-40), Subsecretário das 
Corporações e Previdência Social (1940-44), Subsecretário de Estado da Assistência Social (1944-50), Ministro do 
Interior (1950-58); Secretário do Tribunal da Relação do Porto, Procurador da República, junto da Relação do Porto, 
deputado à AN, pelo círculo de Bragança, e Presidente do Supremo Tribunal da Justiça. In ROSAS e BRITO, Op. 
cit., p. 659. 
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ANEXO 3: 

A evolução jurídica do complexo do Cachão 
(da sua fundação, até à actual A.I.N.) 

DATA SÍNTESE DOS DIPLOMAS LEGAIS 

1960 

É criada a Federação dos Grémios da Lavoura do Nordeste Transmontano 
(FGLNT), cujos estatutos são aprovados pelo alvará de 23 de Setembro de 1960, 
do Ministério das Corporações e Previdência Social, através do Instituto Nacional 
do Trabalho e Previdência. 
Na primeira metade da década de 60, começa a ser construído o Complexo Agro-
industrial do Cachão (CAICA), integrado naquela Federação, ficando concluída a 
quase totalidade do mesmo, entre 1965 e 1968, e entrando, como tal, em laboração. 

Anos 70 
(após o 
25 de 
Abril) 

1- E publicado o Decreto-Lei n° 482/74, de 25 de Setembro, que determina a extinção 
dos Grémios da Lavoura e suas Federações;  
2- Em Maio de 1974, são tomadas medidas, quanto ao Complexo, sendo nomeada uma 
Direcção para o mesmo, constituída por 5 elementos, todos eles, até então, quadros 
superiores, a nível de Direcção no Complexo. 
A respectiva decisão emana do Comando da Região Militar do Porto e, para o efeito, é 
passada credencial ao delegado da Junta de Salvação Nacional, junto do Complexo, o 
qual emite, então, uma Declaração, a nomear a Direcção atrás referida.  
3-Por Despacho Ministerial de 1 de Agosto de 1974 (Diário do Governo, II Série de 30 
de Agosto de 1974), é nomeada uma Comissão Administrativa para a Federação dos 
Grémios, constituída por 4 elementos e presidida pelo Capitão Teófilo Bento  
4-Em 7/1/75, por Despacho Ministerial, publicado no Diário do Governo, II Série, 
n°18, de 22 daquele mês, é constituída, ao abrigo do Decreto-Lei n° 482/74, uma 
Comissão Liquidatária da FGLNT, presidida também pelo Capitão Teófilo Bento, com 
7 elementos, no total. 
Cessa simultaneamente funções a Comissão Administrativa, mencionada em 3.  
5- Nova Comissão Liquidatária da Federação (D.R. II Série n° 276, de 30 de 
Novembro de 1975— Despacho Ministerial de 18/11/75), constituída, desde logo, por 
3 elementos, mais dois a ser nomeados, posteriormente. 
Não é integrada por qualquer dos elementos da anterior comissão, pelas razões que 
estão implícitas no próprio despacho de nomeação...  
6-Despacho Ministerial Conjunto de 9/4/76 (D.R., II Série, n.° 95, de 22/41/76): é 
desanexado o Complexo Agro-Industrial do Cachão da Federação de Grémios, 
passando o mesmo a constituir uma unidade autónoma e ficando com os bens (móveis 
e imóveis), o activo e passivo e os direitos e obrigações pertencentes à Federação. 
7- Resolução do Conselho de Ministros de 9/6/76 (D.R., I Série, n.° 153, de 2/7/76): 
cria a Comissão Instaladora da Empresa Pública do Cachão, definindo as respectivas 
incumbências e outros parâmetros de actuação.  
8-Resolução do Conselho de Ministros de 24/12/76 (D.R., I Série, n°3, de 5/1/77): 
determina que o Complexo seja tutelado pelo Ministério da Agricultura e Pescas, 
cabendo a este organismo promover a instalação da Empresa Pública do Cachão.  
9- Designação dos membros da Comissão Instaladora da Empresa Pública do Cachão, 
cessando funções a Comissão Liquidatária, referida em 5, e que, até então, vinha 
administrando o complexo (D.R., II Série, n° 27, de 2/2/77).  
10- Nova Comissão Instaladora da Empresa Pública do Cachão (Despacho Ministerial 
de 19/7/79-D.R. II Série, n° 172, de 27/7)  
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Resolução n° 242/80, de 26/6/80 (D.R., n°157,1 Série, de 10/7/80): são incumbidos 
os Ministérios das Finanças e do Plano e da Agricultura e Pescas de prepararem e 
submeterem ao Conselho de Ministros os instrumentos jurídicos necessários à 
transferência do património do então Complexo Agro-Industrial do Cachão, para 
uma sociedade anónima, a criar (CAICA - Complexo Agro-Industrial do Cachão, 
S.A.). 

Nota: conforme se refere no preâmbulo desta resolução, "os objectivos pretendidos 
serão melhor alcançados, através de uma sociedade anónima do tipo de sociedade 
de gestão...do que por meio de uma empresa pública..."  
Decreto-Lei n° 502/80, de 20 de Outubro (D.R., I Série, n° 243, de 20/10): 
determina a criação da Sociedade Anónima CAICA - Complexo Agro-Industrial 
do Cachão, S.A., com transferência para a mesma do activo e passivo, referentes ao 
Complexo Agro-Industrial do Cachão. 
Adopta várias outras medidas e publica os Estatutos pelos quais se irá reger a nova 
sociedade a constituir. 
Nota: o CAICA, S.A. veio a ser constituído por escritura de 6 de Janeiro de 1981. 

1980 
e anos 

seguintes 

Por Despacho Conjunto de 31/12/1980 (Ministérios das Finanças e do Plano e da 
Agricultura e Pescas, D.R., III Série, n° 20, de 24/1/1981): são indicadas as pessoas 
e entidades que irão preencher os cargos nos órgãos sociais do CAICA, S.A., 
conforme previsto no n° 2 do art.° 2o do Decreto-Lei 502/80, e tendo em vista o 
funcionamento da Assembleia Geral da sociedade, de acordo com o art.° 28° do 
mesmo Decreto-Lei. 

-> 

-> 

-> 

Em 1985, o Estado solicita ao I.P.E. a elaboração de um estudo de viabilidade do 
CAICA, tendo em vista o relançamento da empresa, relançamento esse que veio a 
ficar definido, através dos seguintes diplomas/documentos essenciais: 
Acta da Assembleia-geral de 20/5/1986, publicada no D.R. III Série, n°123, de 30 
daquele mês; 
Resolução do Conselho de Ministros n.° 86/86, tomada em sua reunião de 30/10/ 
1986 e publicada no D.R., I Série, n.° 285, de 12/12/1986; 
Protocolo celebrado a 8/11/1986, entre o Estado e o I.P.E., no qual são 
estabelecidos todos os objectivos e acções/medidas a ser levados a cabo, incluindo 
a transferência para o I.P.E. dos direitos sociais e da titularidade de participações 
detidas pelo Estado, ao capital social do CAICA, S.A.  
Constituição da A.I.N. - Agro-Industrial do Nordeste, S.A.: 

—» Escritura de 17/9/1993, realizada no 8o Cartório Notarial do Porto; 
—> A constituição decorreu da medida "Acordo de Credores", aprovada e homologada, 

por sentença, no processo especial de recuperação da empresa, requerido pelo 
CAICA - Complexo Agro-Industrial do Cachão, S.A., junto do Tribunal Judicial 
da Comarca de Mirandela. A respectiva publicação ocorreu no D.R., III Série, 
n°25, de 31/1/1994, incluindo os Estatutos da A.I.N. 
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ANEXO 4: 

Visita dos Altos Estudos Militares ao Cachão (1970) 

Visita - data: 4/4/70 Local: região de Mirandela 
Quem visitou Autoridades presentes Concretizações 

Altos Estudos 
Militares Professores e oficiais estrangeiros -Visita ao CAICA 

-Visita à região 

-No passado dia 4/4/70, chegaram à nossa região, em visita de estudo, 22 capitães e majores do 1° e 2o anos do 
curso complementar do Estado-Maior do Exército do Instituto de Altos Estudos Militares, Pedrouços, do qual 
faziam parte os majores Milton da Silva Oliveira e D. Manuel Chamorro Romero, do exército brasileiro e 
espanhol, respectivamente, acompanhados de 6 oficiais, professores, representando o chefe da missão o 
tenente-coronel João Remígio dos Santos. 
Cerca das 19 horas daquele dia, visitaram o CAICA, onde foram recebidos pelo senhor Eng.° Ag.° Camilo de 
Mendonça, presidente da Federação dos Grémios da Lavoura do Nordeste Transmontano, e pelos senhores 
Eng.° José Paulo Ferrer de Almeida, Eng.° Antero Antunes Dias Lopes, Dr. João Arnaldo Rodrigues dos 
Santos e Eng.° António Jacinto Barreto Chaves, respectivamente, director-geral, director de produção, director 
dos serviços administrativos do complexo e chefe da 5a secção de hidráulica do Douro, que percorreram com 
muito interesse e curiosidade, retirando, depois, para Mirandela, onde jantaram e pernoitaram no hotel Mira 
Tua. 

Fonte: Altos estudos militares. NM. Mirandela. (15/4/70), p. 1. 
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ANEXO 5: 

Visita do Secretário de Estado do Trabalho e Previdência ao Nordeste 

Visita oficial - data: 10/7/70 Local: Nordeste Transmontano 
Quem visitou Autoridades presentes Concretizações 

Secretário de Estado 
do Trabalho e 
Previdência, 
Dr.Joaquim Paulo Dias 
da Silva Pinto 

Acompanhado por: seu secretário, 
Dr. João de Oliveira; director do 
serviço social e corporativo do 
trabalho, Dr. Mota Veiga; adjunto 
do director do serviço nacional de 
emprego, Dra. Alice Folgado; do 
Fundo de Desenvolvimento da 
Mão-de-obra, D. Maria Eduarda 
Ribeiro. 

-visita de trabalho 
-reunião no CAICA 
-solicitação da construção de um pavilhão 
gimnodesportivo em Cachão e outro em 
Mirandela, instalações da FNAT e piscina em 
Mirandela 

-Em visita de trabalho, esteve no passado dia 10, no nordeste transmontano o senhor Dr. Joaquim Paulo Dias 
da Silva Pinto, Secretário de Estado do Trabalho e Previdência que, no limite do distrito, no Pocinho, foi 
aguardado pelo senhores Eng.° Francisco Morgado, Dr. Francisco Dourado, Eng.° Camilo de Mendonça, 
capitão Álvaro Palmeira, respectivamente, governador civil do distrito, delegado do INTP, presidente da 
FGLNT e deputado pelo círculo de Bragança e comandante distrital da GNR. 
-Chegou ao CAICA onde teve importante reunião. Além das entidades referidas, encontrava-se a aguardar a 
comitiva, todos os directores das federações, organismos corporativos e muitos lavradores, bem como o 
presidente da Câmara de Mirandela, Eng.° António Barreto Chaves, vice-presidente do mesmo município, 
Eng.° Ag.0 António Menéres Manso, vereadores e directores de centros de recreio da FNAT. 
Na mesa de honra, sentaram-se, além dos senhores Secretário de Estado, governador civil, delegado do INTP e 
presidente da FGLN, o senhores Dr. Ramiro Salgado, presidente do conselho geral da federação, Dr. Sá Alves 
da ANP distrital, presidente da Câmara de Mirandela, Drs. Rómulo Ribeiro e João Pessoa Trigo, procuradores 
à Câmara Corporativa. 
Abriu a sessão o senhor Eng.° Camilo de Mendonça que, depois de salientar a ajuda da Secretaria de Estado da 
Agricultura, em contraste com a verificada pelo Ministério das Corporações, muito embora seja o organismo 
dele dependente, alicerçou essa falta de auxílio, talvez com base na distância a que nos encontramos, e teceu 
oportunas considerações, sobre o panorama social do distrito, onde, nos últimos 8 anos, saíram 50 % da 
população, numa discutida emigração, que condenou, através de eloquente depoimento. 
Chamou a atenção do Ministério das Corporações para a realidade transmontana, com a relevância na 
necessidade de um reordenamento populacional, com criteriosa distribuição habitacional e uma sã 
politica social, sublinhando o abandono destas terras, pelo que esperava desta visita o aparecimento de novos 
horizontes, numa jornada de sobrevivência e amor à região, com um futuro mais risonho para os seus filhos. 
Teceu incisivas considerações à falta de apoio e ajuda do Fundo de Desenvolvimento da Mão-de-obra, que 
parece esquecer tudo isto, ao ostracismo a que fomos votados pela FNAT, acabando por saudar o senhor 
Secretário de Estado, confiado na sua fecunda acção, e que esperava que o governo, que conta com a nossa 
dedicação ao bem-comum, não olvidará com certeza a nossa moderação, sempre esperançados num futuro 
mais ridente e próspero. 
As suas últimas palavras foram de elogio à figura do delegado do INTP. 
O Secretário de Estado que teve demorada intervenção, como homem entregue aos problemas de 
desenvolvimento económico, que bem conhecia, e os quais muito o preocupavam, mas que iria resolvendo 
dentro das possibilidades. Salientou a importância da empresa que acabara de visitar pela Ia vez, respondendo 
a considerações feitas pelo Eng.° Camilo de Mendonça que admirava pela sua extraordinária e comprovada 
competência, a que aliava persistência e muita teimosia, junto do poder, confessando parte do desinteresse 
que o seu departamento votou à região, mas que agora se encontraria em nova fase, tendo como empresa-
piloto este complexo, sem dúvida no pólo do desenvolvimento regional, que todos ambicionamos. 
Prometeu interessar-se pelo nordeste, esta terra onde a esperança não morre, pois nela se continua a lutar de 
forma bem marcante. 
No final, houve troca de impressões com dirigentes do centro da FNAT, tendo sido solicitada a construção de 
um pavilhão gimnodesportivo em Cachão e outro em Mirandela, instalações da FNAT e piscina em Mirandela, 
necessidades há muito discutidas. 

Fonte: Visita do secretário de Estado do trabalho e previdência ao nordeste transmontano. NM. Mirandela. (18/7/70), p. 5. 
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ANEXO 6: 

Grau de Comendador, atribuído a Manuel Menéres: 

«O Presidente da República, 

grão-mestre das ordens portuguesas 

confere, a Manuel da Fonseca Araújo Menéres, o grau de Comendador da Ordem de 

Benemerência. 

Nos termos do Regulamento da mesma ordem, são-lhe concedidos as honras e o direito 

ao uso das insígnias que lhe correspondem. 

Dado em Lisboa e Paço do Governo da República, aos 28 de Outubro de 1966 

O Chanceler da Ordem» 

Fonte: Museu de Curiosidades, sala Manuel Menéres: Romeu 
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ANEXO 7: 

Guião de entrevista 1 
(Romeu e Vale de Couço: 2003) 

E N C O N T R O C O M A HISTÓRIA: M E M Ó R I A S D O ESTADO N O V O 

I - Introdução: 

O Estado Novo foi um período da História de Portugal, entre 1933 e 1974, que acabou por deixar 

memórias na vida de muitas pessoas e de muitas terras. O encontro com a História ajuda-nos a recordar e a 

reviver alguns desses momentos, que mais não são do que facetas do homem perante a vida, tradução das 

suas ideias e da sua cultura, dos seus progressos e retrocessos, de movimentos levados a cabo (libertadores e 

opressores), de cenários de paz e de guerra e, até, de comportamentos... 

As "fotografias" que guardamos — umas vividas por nós, outras que nos foram contadas —, acabam 

por fazer parte do nosso "álbum" de recordações, passando a ser uma matriz cultural, um património 

vivencial que dá sentido ao tempo por nós vivido ou por nós apreendido. 

A memória que ficou em nós pode ser traduzida em imagens: umas, mais nítidas, pela visão dos seus 

contornos e que levam as pessoas a afirmar: «ainda me lembro como se fosse hoje»; outras, simples 

lembranças, com imagens esbatidas e pouco nítidas; outras ainda, alojadas no nosso "baú" de memórias, 

como que esquecidas, mas que, após um certo esforço, delas vamos tendo alguns flashes que acabam por nos 

ajudar na reconstituição dos acontecimentos. 

O Estado Novo acabou por ter uma implicação forte na vida das pessoas, não só pela figura 

enigmática do seu líder — Salazar —, mas também pelo rigor com que ousou impor as suas ideias ao todo 

nacional. 

Portugal tinha vivido um período anárquico durante a Ia República (1910-1926) e encontrava-se num 

caos a nível económico, social, cultural e político. 

A ditadura militar que se lhe seguiu (1926-1932) não conseguira libertar o país dessa anarquia 

económica, nem da instabilidade política e social, pelo que o presidente Carmona entregou as Finanças a 

Salazar. Em 1932, confia-lhe também a presidência do Conselho, sem abandonar o Ministério das Finanças. 

Nesse novo cargo, Salazar pôde levar avante o seu projecto de "Estado Novo" e de "Nova Era", que ele 

mesmo definiu como sendo «a ditadura da razão e da inteligência». 

A visão humana que poderemos reter desse tempo deixa-nos encarar alguns dos "espinhos" que se 

foram "cravando" na alma do povo português. Contam-se, entre eles: 

■ a repressão brutal do regime, com destaque para a acção da PEDE e das forças policiais, as 

perseguições políticas, bem como a tortura e o sofrimento semeados pelo regime; 
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■ a falta de liberdade para partilhar de direitos fundamentais como cidadãos de um estado de direito: 

de expressão, de opinião (havia um partido único: a União Nacional; as eleições eram uma farsa), de reunião 

(proibiram-se os sindicatos, as greves e as reuniões...), de associação,..; 

■ a falta de condições de vida, dignas para elevar a "moral" de um povo (as privações por que passou 

o povo português para equilibrar a balança comercial: o pouco poder de compra, que mal dava para viver, 

havendo mesmo épocas de fome; os gastos com a concretização de toda uma rede de construções públicas; a 

modernização da rede de transportes do país; a realização de grandes eventos nacionais...); 

■ o fraco acesso à saúde, à educação e à cultura; as repercussões do atraso a que foi votado o país; 

■ a demasiada centralização de todos os organismos governamentais e de todas as decisões; 

■ o isolamento das comunidades rurais que aprenderam a vencer por si mesmas os problemas que iam 

encontrando; 

■ as consequências da Crise Mundial de 1929, da Guerra Civil Espanhola e da 2a Guerra Mundial; 

■ a guerra colonial que nos traz à memória: as cenas de desembarque; a prestação do serviço militar; 

as muitas vidas inocentes dizimadas e tantas marcas profundas que deixou, num processo bem doloroso; o 

Natal longe dos familiares e as mensagens através da RTP,... 

■ as migrações para outras zonas do país, para as colónias ou para o estrangeiro e as histórias daí 

resultantes: uns saíram beneficiados, outros pouco ou nada conseguiram; 

■ o isolamento internacional a que o nosso país foi votado, em consequência da sua política colonial; 

■ a vivência de alguns mitos: Fátima/fado/ futebol; o saudosismo e a nostalgia; o mito de Salazar; o 

pai ausente e a figura da mãe; a nidificação e o apego à casa familiar; a viagem (a emigração); a casa 

portuguesa; o machismo; a História Pátria, os heróis nacionais e os símbolos pátrios; os discursos de 

Salazar... 

■ a vida rural e o predomínio da agricultura tradicional na nossa economia. 

■ Outros acontecimentos... 

Depois de Salazar, poderemos recordar a acção governativa de Marcello Caetano, seu delfim, e o 

projecto de transição fracassado: Mudou alguma coisa? Permaneceu tudo na mesma? O que falhou, afinal? 

Ao dar a conhecer a sua opinião, estará a contribuir com o seu testemunho para a percepção da forma 

como foram vividos esses tempos, por si, por familiares ou por amigos seus. A História faz parte das nossas 

vidas e não é mais do que o produto de ocorrências significativas no passado humano. 

Os dados recolhidos ajudarão a elaborar um trabalho, uma Tese de Doutoramento, em História 

Contemporânea, pelo que agradeço toda a sua colaboração. 
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II-- Questões: 
1 - O ENTREVISTADO: 

t/3 
< 
O 
C/3 

w 
C/3 

O 

Q 

Nome: 

t/3 
< 
O 
C/3 

w 
C/3 

O 

Q 

Idade: 

t/3 
< 
O 
C/3 

w 
C/3 

O 

Q 

Sexo: 

t/3 
< 
O 
C/3 

w 
C/3 

O 

Q 

Naturalidade: 

t/3 
< 
O 
C/3 

w 
C/3 

O 

Q 

Estado Civil: t/3 
< 
O 
C/3 

w 
C/3 

O 

Q 

Habilitações literárias: 

t/3 
< 
O 
C/3 

w 
C/3 

O 

Q 

o 
iSS 

o 
u 

Profissão, entre 1933 e 74: 

t/3 
< 
O 
C/3 

w 
C/3 

O 

Q 

o 
iSS 

o 
u 

Profissão actual: 

t/3 
< 
O 
C/3 

w 
C/3 

O 

Q 

o 
iSS 

o 
u Trabalhava: para si; para outra (s) pessoa (s); não trabalhava: 

t/3 
< 
O 
C/3 

w 
C/3 

O 

Q 

o 
iSS 

o 
u 

0 que ganhava era suficiente: 

t/3 
< 
O 
C/3 

w 
C/3 

O 

Q 

Local ou locais onde residiu, durante o Estado Novo: 

t/3 
< 
O 
C/3 

w 
C/3 

O 

Q 

As memórias que possui sobre o Estado Novo são: bastantes/ algumas/ muito poucas 

C/3 

t/3 

w 

Quando começou a ter, em sua casa: 
C/3 

t/3 

w 

- electricidade - rádio 
C/3 

t/3 

w 

- água canalizada - televisão 

C/3 

t/3 

w 

- saneamento básico - telefone 

2 - MEMÓRIAS DE UM TEMPO HISTÓRICO: 
2.1-Questão de partida (focagem do problema): 

tr" Quando ouve falar ou fala a alguém sobre o tempo em que Salazar e Caetano estiveram no Governo, que 
recordações lhe vêm à memória: 

A- Memórias económicas: 
1- Uma vida de muitas dificuldades económicas (racionamentos, fome, miséria). 

2- Uma vida ligada à agricultura tradicional, aos trabalhos do campo, à criação de gado e ao artesanato. 
3- Uma alimentação à base de produtos naturais: carne e peixe só às vezes. 

4- Famílias ilustres da terra e seu contributo em melhoramentos sócio-económicos e culturais (estradas, 
escolas, creches, habitações...); projecção social destas famílias. 

5- Havia falta de estradas e de meios de transporte; o poder de compra para aquisição de produtos essenciais 
era fraco; outros factores que dificultavam a vida das pessoas... 

6- Para se contrair um empréstimo recorria-se a. bancos, particulares, familiares? Onde guardava o seu 
dinheiro? Como pagava as compras, em geral? 

7- Existia contrabando na sua região? Se sim, como se estabelecia esse trato? 

8- Como estava organizado o comércio na aldeia (mercearias, tascas, tabernas, mercados, feiras...) e com 
outros locais do país (vila, cidades, outras aldeias)? E com o estrangeiro? 

9- A sua fonte de rendimentos era a agricultura, a pecuária, o comércio, o artesanato... 

10- Outras memórias. Quais? 

B-Me mórias sociais: 
11- A emigração: suas razões; sucessos e insucessos. 0 êxodo rural. 

12- O forte apego à mãe e o reconhecimento do seu papel social; ausência do pai na educação. 
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13- 0 forte controle sobre os hábitos sociais da mulher. 

14- Questões de honra e de vergonha e resolução destes problemas. 

15- A relação entre operários e patrões: problemas das relações interpessoais. 

16- Alterações verificadas na estrutura social: razões; a questão das hierarquias; a mobilidade. 

17- 0 difícil acesso à saúde e aos medicamentos; os remédios e práticas alternativas. 

18- Os três EFES (Fátima e a forte religiosidade; o Fado e a imagem do regime; o Futebol) e suas influências 
na maneira de ser dos portugueses. 

19- A casa transmontana, como imagem da "casa portuguesa": acolhimento a dar aos outros. 

20- Os preconceitos dos portugueses: imagem negativa do que é nacional e do que é português 

21- A lentidão com que se passava o tempo no meio rural; como passavam os tempos livres. 

22- A acção da Casa do Povo, associações, igreja, escola e outros organismos. 

23- Outra memória. Qual? 

C - Memórias culturais: 
24- 0 analfabetismo da população e as dificuldades daí resultantes. 

25- A valorização da História Nacional, dos Heróis e dos símbolos nacionais. 

26- Os programas de rádio sobre a "Alegria no Trabalho". 

27- 0 acesso à cultura e à informação. 

28- As festas, romarias, inaugurações, comemorações e memórias sobre a história local. 

29- Outras memórias. Quais? 

D - Memórias políticas: 
30- A guerra colonial e o serviço militar. 

31- A falta de liberdade, a PIDE e a repressão, o autoritarismo. A vivência política das pessoas: aceitação, 
rejeição ou indiferença, em relação à ditadura? 

32- Os discursos de Salazar à Nação e as cerimónias de publicidade ao regime. A figura de Salazar e o mito 
da sua imagem. 

33- Os acontecimentos históricos locais e mundiais: Guerra Civil Espanhola, 2a Grande Guerra, crise de 
1929. 

34- Os acontecimentos históricos locais (bons e maus). 

35- 0 Regedor e o Cabo e o exercício da autoridade local. 

36- Diferenças verificadas durante a governação de Marcello Caetano: a acção governativa; as alterações 
verificadas; as conversas em família... 

37- Outras memórias. Quais? 

E - M emórias sobre a região: 
38- Fale sobre o isolamento de Trás-os-Montes, do seu concelho e da sua aldeia. Considera que esse 

isolamento fazia de Trás-os-Montes uma região à parte do todo nacional, e cada comunidade tentava 
resolver os problemas que mais a afectavam? 

39- A área em que vivia estava perfeitamente integrada em Trás-os-Montes? 

40- O governo de Salazar tentou desenvolver Trás-os-Montes? Se sim, de que forma isso foi possível? 
41- Quais eram durante o Estado Novo os maiores entraves ao desenvolvimento da sua região? 

42- Acha que Trás-os-Montes e Alto Douro deviam continuar a formar uma só região? 

43- Outras memórias. Quais? 
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2.2-Questão de pormenor: 
®° Fale-me, agora, sobre cada uma das suas memórias. Tenha em conta todas aquelas de se recorda e que 

assinalou no ponto anterior (Evite, por favor, misturar os assuntos). 

2.3-Questão de complemento (focagem selectiva): 
*° Coloque por ordem de importância, de entre todas as recordações que assinalou, as três que, em sua 

opinião, são as mais representativas do Estado Novo. 

Ia-

3a-
2.4-Questão sobre mudanças e permanências: 

^ O que mudou na actualidade: 
(entraves, ajudas, realidades; mudanças verificadas com dois tipos de regime tão diferentes; progressos, 
retrocessos...) 

Mudanças Para melhor Para pior 

Na aldeia 

Na região 

No país 

III - Muito obrigado pela sua participação! 

ENTREVISTAS SELECCIONADAS 
1- OPINIÃO DO PÁROCO LOCAL: 

1- Como faziam o pagamento da côngrua naquela altura de tantas dificuldades económicas? E como pagavam os 

serviços religiosos? 

2- Como via a igreja a hierarquização social defendida por Salazar? 

3- Qual o papel desempenhado pelo capelão, durante a guerra colonial? 

4- Considera que a emigração alterou a religiosidade das pessoas que partiram para outras paragens? 

5- As boas relações que existiam entre a igreja e o governo contribuiriam para o desenvolvimento sócio-

-económico da região? 

6- Qual o papel desempenhado pelos Seminários durante o Estado Novo na formação cultural, humana e religiosa 

de muitos rapazes da região? 

7- A distribuição e orientação das casas da aldeia estarão relacionadas com alguma capela, com igreja paroquial ou 

com outro elemento qualquer? 

8- Qual a posição da igreja perante a prática de alguns ritos praticados na aldeia? 

9- Salazar seguiu uma directiva enviada pelo Papa Bento XV ao patriarca de Lisboa, em 1919, que recomendava 

aos católicos a «obediência aos poderes constituídos». Que opinião tem sobre tal assunto? 

10-Que visão tem sobre a luta política travada naquela altura e a opção de alguns países em adoptar o fascismo 

como forma de evitar o avanço do comunismo ateu na Europa? 

2- OPINIÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA: 

1- Como evoluiu a sua freguesia durante o Estado Novo em termos populacionais? E economicamente? E 

culturalmente? 

2- Como teria sido a relação entre os órgãos de poder local com os habitantes da aldeia, com a Câmara Municipal 

e com o governo central? 
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3- Que papel tiveram nos melhoramentos da aldeia, durante o Estado Novo, a Junta da freguesia, famílias notáveis 

e o governo? 

4- Qual o contributo da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal no desenvolvimento da cultura da aldeia? 

5- Que importância tiveram as tabernas, as mercearias, as barbearias e outros locais para a economia, a sociedade e 

a cultura daquela época? E que importância teve a Casa do Povo? 

6- Considera que a sua aldeia ficou à margem de tudo o que se passou durante o Estado Novo? Ou, pelo contrário, 

os seus habitantes estavam a par de todos os acontecimentos (políticos, económico-sociais e culturais) que se 

passavam naquele tempo e foram até beneficiados e protegidos pelo regime? 

A A L D E I A (ao presidente da Junta de Freguesia): 

S D 
H 

H 
GO 

w 

GO 
< 

1-Quando começou a haver: 
1.1- electricidade 
1.2- água canalizada 
1.3- estrada alcatroada 
1.4- rádio e televisão 
1.5- saneamento básico 
1.6- escola 
1.7- Casa do Povo 
1.8-Creche 
1.9- Cooperativa 

3-OPINIAO DO REPRESENTANTE DA CASA MENERES: 

1- Qual era o tipo de habitações que a Casa Menéres tinha para os patrões, para os trabalhadores e para os feitores/ 

administradores (materiais de construção; divisões; infra-estruturas)? 

2- O crescimento da aldeia do Romeu terá algo a ver com a Casa Menéres? E com a capela de S.Sebastião? E com 

a igreja paroquial? 

3- De onde eram provenientes a maior parte dos trabalhadores da Casa Menéres? Havia necessidade de recorrer a 

pessoas de outras regiões? 

4- Poderia caracterizar-me a estrutura social dos trabalhadores que desempenharam funções na Casa Menéres? E 

como se processavam as inter-relações entre todos os elementos? 

5- Qual é a sua opinião sobre a obra da Casa Menéres ao ajudar a combater problemas sociais da época (a creche, a 

cantina, a cooperativa, o melhoramento das aldeias, as estradas, o comboio...)? 

6- Considera que a aldeia ficou à margem de tudo o que se passou durante o Estado Novo? Ou, pelo contrário, os 

seus habitantes estavam a par de todos os acontecimentos (políticos, económico-sociais e culturais) que se 

passavam naquele tempo e foram até beneficiados e protegidos pelo regime? 

7- Considera que foi uma boa aposta da sua família o ter-se fixado nesta aldeia? Como se processou a relação entre 

os habitantes da localidade e a Casa Menéres? 

8- Como viveu a Casa Menéres os problemas estritamente localizados nesta aldeia e contribuiu para a sua 

resolução? 

9- Qual a sua opinião acerca da Qualidade dos produtos da Casa Menéres e como procurou sempre a divulgação 

dos mesmos? Para que mercados escoavam na altura os vossos produtos? 

10- O Romeu faz parte dos roteiros turísticos: como foi a sua procura ao longo do Estado Novo? Porque a visitaram 

personagens como Salazar e Américo Tomás? 
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ANEXO 8: 

MEMÓRIAS DE UM TEMPO HISTÓRICO: 
GUIÃO DE ENTREVISTA 2 (Coleja, Cachão e Romeu: 2004): 

DADOS PESSOAIS 
- nome do entrevistado 
- idade 
- naturalidade 
- habilitações literárias 
- profissão: antes e depois de 25 de Abril 
- residiu sempre na aldeia/ migrou: razões... 
AS MEMÓRIAS E A HISTÓRIA DA ALDEIA: 

1- A aldeia (nome): 
a. a origem histórica/ lendária 
b. a evolução histórica 
c. a inserção na freguesia/ concelho/ distrito e país 

d. relação entre as aldeias em estudo 
e. valor histórico da aldeia 
f. importância da aldeia para a região e país 

2-0 desenvolvimento da aldeia andou ligado a: Antes: 25 de Abril Depois: 25 de Abril 
a. actividades económicas (agricultura, pecuária, artesanato, comércio, indústria, construção civil, contrabando...) 
b. infra-estruturas/ equipamentos (rádio, televisão, saneamento, água canalizada, estradas...) 
c. localização geográfica 
d. vias de comunicação 
e. recursos naturais 
f. outros factores: quais? (religiosos, culturais...) 

3- Acção e importância de espaços sócio-económicos e 
culturais existentes na aldeia: 

Antes: 25 de Abril Depois: 25 de Abril 

a. Fornos 
b. Adegas 
c. Cooperativas 

d. Lagares 
e. Azenhas 
f. Mercearias 

g. Grandes Quintas 
h. Feiras 
i. Restaurantes (Ma Rita; Sa Ribeira) 

a. Casa do Povo 
b. Bombeiros 
c. Cafés 
d. Tabernas 

e. Barbearias 
f. Farmácias 
g. Fontanários 

h. Largo da aldeia 
i. Casas brasonadas 
j . Creches 

a. Escola 
b. Museus 
c. A Corte do Boi do Povo 

d. Salões 
e. Teatro/ cinema 

f. Associações desportivas, culturais e 
recreativas 

g. Igreja/ capelas 

4- O envolvimento da aldeia em contextos específicos: Antes: 25 de Abril Depois: 25 de Abril 

a. 0 relevo isolava a aldeia? Criava-lhe dificuldades? Fazia com que a aldeia tentasse, por si mesma, resolver os seus 
problemas? 

b. Como eram as ligações ao concelho, ao distrito e a outras cidades? Que possibilidades eram criadas pelas vias de 
comunicação: fluviais, rodoviárias, ferroviárias... 

c. As Casas agrícolas importantes e o complexo agro-industrial e dinâmica imprimida na vida da aldeia: emprego, 
riqueza, desenvolvimento...): l-o contexto de produção local e regional; 2-as esperanças trazidas pelo complexo 
agro-industrial à aldeia e à região; 3-o sistema fechado da nossa economia não se verificou no Cachão; 4-
agricultura tradicional/ moderna e o impacto na vida da região e dos agricultores: as barragens, o tipo de 
produção, o escoamento de produtos... 

d. O relacionamento com outras aldeias, com as quintas, com a freguesia, com o concelho, com o distrito, com os 
espanhóis e com outros povos 

e. Que visão tem sobre os habitantes da aldeia: vistas pelas pessoas do concelho; quando iam à feira; quando iam 
abastecer-se de produtos ou de medicamentos; modos de vida e de higiene das pessoas; o acesso à cultura...outros 
contextos caracterizadores. 
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5- A vida das pessoas: Antes: 25 de Abril Depois: 25 de Abril 
a. Os modos de vida (de que viviam as pessoas) 
b. As vivências das pessoas: sociais, culturais, religiosas (festas, procissões e romarias...) e desportivas. Os tempos 

livres. As tradições. 0 comunitarismo. 
c. 0 mundo do trabalho: a relação patrões/ trabalhadores 
d. 0 tipo de propriedades existentes e o modo de vida 
e. 0 poder de compra (as mercearias, as tascas...) 
f. O acesso à saúde e aos medicamentos 
g. 0 acesso à cultura e à educação (o analfabetismo; quem estudava; habilitações literárias...) 
h. 0 acesso à informação (rádio, televisão, jornais, revistas...) 
i. 0 interesse das pessoas pela política 

6- As pessoas ilustres e com prestígio na aldeia: Antes: 25 de Abril Depois: 25 de Abril 

a. As famílias ilustres e com prestígio na aldeia 
b. O prestígio social andava ligado a: riqueza, cargos, títulos académicos, profissão exercida, ou a outra razão? 
c. 0 património dessas pessoas: casas/propriedades/ bens... 
d. A projecção social/ estatuto que a aldeia lhes reconhecia 
e. 0 relacionamento dessas pessoas com os habitantes da aldeia/ forneciam: trabalho, ajuda e beneficência... 

7- Acontecimentos históricos, dignos de referência, que 
tiveram eco na localidade: 

Antes: 25 de Abril Depois: 25 de Abril 

7.1 - acontecimentos nacionais: 

a. 0 salazarismo; o Estado Novo 
b. as perseguições, a repressão e a PIDE 
c. a emigração 
d. a guerra colonial e mensagens de Natal 
e. o ensino; as corporações; 
f. as comemorações e as inaugurações... 

7.2 - acontecimentos internacionais: 

- a Guerra Civil Espanhola 
- as Grandes Guerras Mundiais 
- a Crise de 1929 
- a fome 
- a instauração dos regimes autoritários... 

7.3 - acontecimentos locais: 

8- A relação do entrevistado com o passado: Antes: 25 de Abril Depois: 25 de Abril 

a. que valor tem na sua vida o tempo (cronológico e histórico)? E o espaço onde nasceu e no espaço onde viveu? 
b. Como vive os acontecimentos históricos? 
c. que papel reconhece à História? 
d. tem muitas ou poucas memórias e recordações históricas? 
e. sabe alguma lenda sobre a aldeia ou a zona onde se insere? E conhece alguns mitos sobre a aldeia? 
9- As mudanças na aldeia, na região e no país: O 25 de Abril 
- para melhor 
- para pior 
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ANEXO 9: 

Bodo aos pobres 

O Bodo aos Pobres era uma campanha de angariação de fundos, que revertiam a favor 

dos pobres da freguesia de Mirandela, para terem um Natal melhor : 

■ Em Janeiro de 1957, o NM dava conhecimento desta iniciativa, em favor dos mais pobres 

de Mirandela e divulgava que a Comissão Municipal de Assistência de Mirandela tinha 

distribuído, no dia 23/12/56, «um abundante bodo a cerca de 300 pobres, constando de 

azeite, bacalhau, batata, açúcar, arroz, farinha, hortaliça e dinheiro»; e que no dia 

24/12/56, no «Centro de Assistência Social Dr. Joaquim Trigo de Negreiros», tinha sido 

distribuído «a 122 pobres, um bodo de géneros alimentícios e enxovais completos a 65 

crianças»1 . 

■ «Como se vai aproximar a quadra de Natal [1968], bom seria que dentro das 

possibilidades económicas de cada um nos lembrássemos da sorte daqueles a quem a 

sorte não bafejou e que vivem no contido sofrimento moral pela privação, talvez muitas 

vezes do que nos sobra a nós»13. 

11 A REDACÇÃO - Bodo aos pobres da freguesia de Mirandela. NM. Mirandela. (1/12/68), p. 1. 
12 Bodo aos Pobres. NM. Mirandela. (1/1/57), p. 1. 
13 UM VICENTINO - Conferência de S.Vicente de Paula. NM. Mirandela. (8/12/68), p. 2. 
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ANEXO 10: 

Visita do Ministro das Corporações ao concelho de Mirandela 

Visita oficial - data: 23/7/67 Local: concelho de Mirandela 
Quem visitou Autoridades presentes Concretizações 

O Ministro das 
Corporações e 
Previdência Social, 
Prof. Dr. José João 
Gonçalves de Proença 

-acompanhado pelo seu secretário 
Dr. Abreu e Lima. 
acompanhado das 
distritais e concelhias 

autoridades 

-O novo salão do modelar restaurante Maria 
Rita foi o feliz palco onde teve lugar o ágape 
que reuniu a mais selecta assistência do 
distrito que, de algum modo, estava ligada aos 
actos festivos. O almoço foi oferecido pelo 
governador civil do distrito de Bragança; 
-Em Frechas, inauguração da Centro Social da 
Casa do Povo 

-dirigiu-se para a povoação do Romeu onde, pelas 14 horas, no restaurante Maria Rita, como estava previsto, 
teve lugar o almoço que o governo civil de Bragança ofereceu a Sua Ex.cia o Ministro das Corporações, ao qual 
assistiram mais de cinco dezenas de individualidades, enquanto na vila de Mirandela, em requintado ambiente 
particular, a sua digníssima esposa era obsequiada de idêntica forma. 
O novo salão do modelar restaurante foi o feliz palco onde teve lugar o ágape que reuniu a mais selecta 
assistência do nosso distrito que, de algum modo, estava ligada aos actos festivos. 
Em dado momento, as encantadoras crianças, que são recebidas no infantário do Romeu, brindaram todos os 
assistentes com curiosos números de cantares e de dança. 
-Em Frechas, onde chegou cerca das 17 h, o senhor Ministro das Corporações foi recebido por muito povo, 
pelo estrelejar de morteiros e pelos acordes do hino da Maria da Fonte, executado pela banda de música da 
Associação de Socorros Mútuos dos Artistas Mirandelenses. O grupo folclórico da freguesia exibiu-se com as 
suas danças e cantares regionais. 
Em seguida, depois do edifício da Casa do Povo ter sido benzido pelo Rev.° Horácio José Morais, pároco da 
freguesia, e do senhor Ministro das Corporações ter descerrado uma placa comemorativa do acto, que se 
encontrava coberta com a bandeira nacional, e ainda de ter percorrido todo o edifício, onde admirou as suas 
modelares instalações, o ilustre membro do governo presidiu a uma sessão solene, ladeado pelas 
individualidades que compunham a mesa, na inauguração da Casa do Povo em Suçães e do deputado senhor 
Dr. Águedo de Oliveira. 
O coronel Faria pronunciou palavras de saudação e agradecimento ao ilustre membro do governo e às demais 
autoridades presentes ... 
Seguiu-se o senhor Joaquim Maria Rodrigues que agradeceu em nome do povo de Frechas pela presença na 
cerimónia festiva do Ministro das Corporações, tendo solicitado a construção de uma ponte. 
A menina Constança Nestal, do rancho folclórico local, recitou uma poesia de saudação ao ilustre visitante. 
O Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, Eng.° Ag.° José Clemente Sanches Dias Pereira, depois de 
endereçar cumprimentos ao membro do governo, agradeceu a honrosa visita ao concelho e pediu ao titular da 
pasta das corporações toda a sua colaboração, no sentido de, no nosso concelho, virem a ser inauguradas 
muitas mais Casas do Povo para, assim, se processar a tão desejada elevação do meio rural. 
O ministro referiu que não podia dar a ponte à povoação. Saudou a mãe que se encontrava a assistir à 
cerimónia [...] regressou a Lisboa num avião militar; 
A guarda de honra, tanto em Suçães, como em Frechas, foi feita pelo corpo activo das Corporações dos 
Bombeiros Voluntários de Mirandela... 

Provérbios: «Os que podem, aos que precisam»; «Deus lhe pague cem por um». 

Fonte: Visita ministerial ao concelho de Mirandela. NM. Mirandela. (23/7/67), p. 1. 
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ANEXOU: 

Visita do Ministro das Corporações ao distrito de Bragança 

Visita oficial - data: 29/3/63 Local: Romeu, Vila Verdinho e Bragança 
Quem visitou Autoridades presentes Objectivo (s) 

O Ministro das 
Corporações, Prof. José 
João Gonçalves de 
Proença 

Acompanhado por: 
governador civil de Vila Real, 
autoridades distritais, 
presidentes e vereadores das 
Câmaras municipais, 
organismos corporativos  
Aguardavam-no: Dr. Horácio 
António Gouveia, governador 
civil de Bragança; Coronel 
Augusto José Machado, 
deputado da Nação e 
presidente da comissão 
distrital da UN; coronel 
Salvador Nunes Teixeira, 
comandante distrital da Legião 
Portuguesa; Dr. Justino Victor 
Falcão, delegado do Instituto 
Nacional do Trabalho; Dr. 
Eduardo José Fins Pinto 
Bartilotti e António de Morais 
Castro, respectivamente 
presidente e vice-presidente da 
Câmara Municipal de 
Mirandela; Dr. Amílcar 
António Eduardo de Araújo 
Faria, António José Pires de 
Lima de Castro e António 
Lopes, vereadores da edilidade 
mirandelense; direcções das 
Casas do Povo e Sindicatos, 
com os seus estandartes, do 
nosso concelho, e muitas 
outras individualidades 
oficiais de que nos foi 
impossível tomar nota. 

-importância de que sempre se reveste a vinda 
ao nordeste transmontano de qualquer homem 
público, pertencente à laboriosa equipa de 
colaboradores do Prof. Oliveira Salazar, tem 
para todos nós significado especial, pois ela 
marca uma etapa decisiva na vida das 
corporações, neste distrito. 
- o Ministro das Corporações encarou de forma 
decidida os graves problemas de assistência aos 
meios rurais, através dos vários organismos 
dependentes do seu Ministério, nomeadamente 
as Casas do Povo, diz-nos que se decidiu a olhar 
com realismo para os únicos caminhos que 
levam ao debelar de forma positiva o atraso em 
que as nossas populações se encontravam em 
relação aos restantes distritos do país, 
particularmente no que se refere aos benefícios 
do corporativismo, tão largamente espalhados 
por todo o Portugal. 
-O plano de cobertura corporativa e sanitária do 
distrito de Bragança constitui por si a realização 
de tão transcendente importância e atinge o 
valor global de 30 mil contos. 
-vêm ao encontro dos mais fortes anseios das 
nossas zonas rurais que carecem insistentemente 
de todo o apoio e assistência, como lenitivos 
para a rude e agreste vida de incertezas que é o 
ingrato amanho das terras. 
-que o exemplo de V.Exc'a marque 
decisivamente como Ia etapa da valorização 
deste longínquo distrito, tão rico de virtude e 
patriotismo, terra de gente rude, mas sincera, 
que tem como seu principal brasão e lídimo 
orgulho, esse ornamento que enobrece e 
dignifica o homem, gratidão. 
O ministro foi portador de uma revolução 
(corporativa) em marcha: pois revelou muito 
interesse pela gente dos campos, aldeias 
apagadas ou locais esquecidos. Para que tal 
revolução se efectuasse, seria necessário: 
-as Casas do Povo serem mais valorizadas; 
-a previdência rural e o abono de família; 
-habitações condignas; 
-actividades agro-industriais que fixassem o 
homem à terra; 
-o fomento regional; 
-os proprietários tornarem a riqueza cristãmente 
útil; 
-as indiferentes autoridades irem até ao povo 
para deixar de ser uma massa desconhecida; 
-uma mentalidade nova, sã, dinâmica e 
portuguesa.  
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Recepção: festiva 
29/3/63: Depois do ministro ter sido cumprimentado por todos os presentes, que o aguardavam, organizou-se 
o cortejo ministerial, em direcção à povoação do Romeu, do nosso concelho, onde chegou cerca das 21 h, 
tendo visitado Vale de Couço, «uma aldeia transmontana melhorada» e a Casa do Povo, cujas instalações são 
classificadas como das melhores do género no nosso distrito. 
- Em seguida, o Prof. Gonçalves de Proença dirigiu-se para a vivenda da Sociedade Clemente Menéres, onde 
foi recebido pelo seu muito prestigioso sócio-gerente Manuel de Araújo Menéres, onde pernoitou, bem como 
a sua comitiva. 
-30/3/63: cerca das 9 h, visitou a aldeia de Vila Verdinho [...], tendo admirado as obras em curso, em que o 
entusiasmo, persistência e dinamismo do senhor Manuel Menéres conseguirá operar o milagre de Vale de 
Couço. A estrada de acesso à povoação já se encontra empedrada, a ponte sobre o ribeiro do Quadraçal 
construída, as ruas calcetadas e a maioria das casas, habitações de gente humilde, algumas que nunca viram cal 
nem telha, reparadas. 
- Cerca das 10,30 h, retirou para Bragança. Acompanhavam-no as individualidades da sua comitiva e as 
autoridades concelhias, sendo aguardado no limite daquele concelho pelas entidades oficiais distritais, 
concelhias e muito povo.  

Fontes: Um passo em frente... NM. Mirandela. (31/3/63), pp. 1 e 6 e REIS, Rogério - Hora de justiça. NM. Mirandela. (7/4/63), 
p. 1. 
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ANEXO 12: 

MIRANDELA: QUADRO CRONOLÓGICO 

■ 11/5/1860: Linha telegráfica Mirandela/ Bragança 
■ 1861 : Linha telegráfica Mirandela/ Moncorvo 
■ 3/12/1876: início da distribuição do Correio na vila de Mirandela. 
■ 1883: criação da Corporação de Bombeiros Voluntários de Mirandela 
■ 29/9/1887: inauguração da linha-férrea Tua - Mirandela. 
■ 1896: Santuário de Na Sa do Amparo. 
■ 1901: Associação dos Artistas Mirandelenses. 
■ 27/10/1902: apareceu o Io automóvel em Mirandela14. 
■ 1/12/1906: inauguração do lanço do caminho-de-ferro da Linha do Tua, entre Mirandela 

e Bragança. 
■ 1925: Caixa Geral de Depósitos 
■ 1930: a Câmara Municipal de Mirandela ofereceu os terrenos para a construção da futura 

Estação Telégrafo-Postal15. 
■ 1936: criação da Brigada Técnica da III Região Agrícola. 
■ 15/1/1939: inauguração da rede telefónica entre Mirandela e as demais terras do país16. 
■ 27/7/1952: inauguração do edifício dos Paços do Concelho17. 
■ 24/Maio/1953: inauguração da «Obra das Casas para pobres», em Mirandela, na zona de 

S.Sebastião, com a presença de: Pe Américo, bispo de Bragança-Miranda, Manuel Menéres e 
outras individualidades. 

■ 1956: Hospital Regional Na Sa do Amparo 
■ 1958: fábrica da CUF para extracção de óleo de bagaço de azeitona e moderno lagar de 

azeite. 
■ Outubro de 1963: realização da Ia Semana de Estudos Regionais (início em Bragança e 

encerramento, no dia 6, em Mirandela)18. 
■ 1963: instalação do Complexo Agro-Industrial do Cachão 
■25/10/63: inauguração de uma biblioteca fixa, em Mirandela, pela Fundação Calouste 

Gulbenkian. 
■ 1964: a FGLNT escolheu Mirandela para situar a sede de serviços administrativos do 

organismo. 
■ 15/3/64: a inauguração do Palácio da Justiça. 
■ 30/8/64: visita do Chefe de Estado a Mirandela 
■ 1964 (fins de): inauguração da Escola Técnica de Mirandela. 
■ 29/5/65: O PR, Américo Tomás, de visita ao distrito de Vila Real, passou por Mirandela 
■ 31/5/1965: curso acelerado de preparação para tractoristas e operários para trabalhar com 

as máquinas de colheita, cedidas pelo Ministério da Economia. 
■ 1965: moderno hospital, novo bairro, próximo da estação, Centro Desportivo, quartel dos 

bombeiros, vários edifícios novos, jardim (junto ao rio), e o jardim (junto ao mercado), e 6 
modestas unidades hoteleiras19. 

14 Jornal de Mirandela, 1902. In HISTORIAL DA ASSEMBLEIA, Op. cit., p. 111. 
O Imparcial, 1930. Segundo este jornal, o concelho de Mirandela tinha 38 freguesias, 14 das quais com estrada. 

Existiam 100 quilómetros de estradas e 21.000 habitantes. In HISTORIAL DA ASSEMBLEIA, Op. cit., p. 112. 
16 ALVES, Pe. F.M., Op. cit., tomo XI, p. 421. 

«A entrada da Câmara Municipal de Mirandela foi restaurada, por acção do Dr. Trigo de Negreiros que, na altura, 
era Secretário de Estado da Assistência Social». In Entrevista a um antigo jornalista do NM (9/11/2006). 
18 Semana de estudos regionais. NM. Mirandela. (13/10/63) e (20/10/63). 

Inaugurações, durante o Estado Novo: «Quartel dos Bombeiros, o único no norte do país construído de raiz, 
comparticipado pelo Dr. Trigo de Negreiros; Matadouro Municipal que, para a época, rivalizava em condições 
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■ Setembro de 1966: criação da Secção do Liceu de Mirandela 
■Em finais de 1966/inícios de 1967: os agricultores eram aconselhados a substituir os 

instrumentos tradicionais pelo tractor. 
■ 1966/67: ampliação da Escola Técnica de Mirandela 
■ 15/9/1967: criação da Comissão Coordenadora de Obras e Melhoramentos Rurais do 

Nordeste, designada por Comissão do Nordeste. 
■ 30/9/1967: tomada de posse da Comissão de Melhoramentos do Nordeste. 
■ 1967: criação, em Mirandela, da Delegação da Junta Nacional de Frutas. 
■ 1967: criação, em Mirandela, da delegação da 7a zona técnica da Junta Nacional do 

Vinho, que abrangia os distritos de Vila Real e Bragança, para atender todos os proprietários da 
região e facilitar a resolução de problemas ligados ao CAICA. 

■ 8/6/1967: Banco Borges e Irmão (19/7/98-BPI). 
■ 1968: abertura do Hotel Mira Tua. 
■ 1968: início da construção da Escola de Regentes Agrícolas de Mirandela e execução da 

obra da estrada de Cedães - Pontão do Mouco. 
■ 28/8/69: Visita do Presidente de Conselho, Marcello Caetano, a Mirandela 
■ 12/10/70: inauguração da ponte Eng.° Machado Vaz. 
■ 1971: Liceu Nacional de Mirandela 
■ 8/10/71 : Visita do PR a Mirandela 
■ 1973: criação da Secção do Instituto Politécnico de Vila Real, em Mirandela; 
■ 3/2/73 : aprovação dos Estatutos e nomeação da Comissão Organizadora da Casa do Povo 

de Mirandela. 
■ 1973 : início da construção das obras do matadouro do CAICA. 
■ 1973: Clube de Campismo e Caravanismo. 
■ 1977 (Outubro): entra em funcionamento a Escola Secundária de Mirandela 
■ 1982: Parque de Campismo 
■ 1984 (Janeiro): entra em funcionamento a nova Escola Preparatória Luciano Cordeiro 
■ 1991 (Junho): Banco Comercial Português - Nova Rede (uniu-se ao BPA em 1999 e com 

o Sotto Mayor em 2001) 
■30/7/1993: Ponte Europa 
■ 18/12/1994: Banco Espírito Santo 

higiénicas; o Hospital concelhio, construído de raiz, uma miniatura do S.João, foi aumentado aquando da construção 
da ponte Eng° Machado Vaz; a agência da Caixa Geral de Depósitos, [...] o Dr. Trigo forçou aquilo». In Entrevista a 
um antigo jornalista do NM (9/11/2006). 
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ANEXO 13: 

A Evolução demográfica em cinco freguesias do distrito de Bragança 

(1940-1981) 

Fonte: Recenseamento Geral da População (1940 a 1981). Lisboa: INE. 

Gráfico 13.1 -Evolução da população das freguesias de: 
Romeu, Frechas, Seixo de Ansiães, Mirandela e Carrazeda de Ansiães 
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ANEXO 14: 

Alfabetização da população agrícola masculina, 

em alguns distritos (1940) 

Alfabetização da população agrícola masculina de alguns distritos (1940) 
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■ Porto ■ Vila Real Q Bragança El Lisboa ■ Beja 

Fonte: Recenseamento Geral da População de 1940. Lisboa: INE. In RAMOS, Rui - Culturas da alfabetização e culturas 

do analfabetismo em Portugal: uma introdução à História da Alfabetização no Portugal Contemporânea. Análise 

Social, XXIV (103-104), 1988, p. 1121. 

Gráfico 14.1 -A alfabetização nos distritos do Porto, Vila Real, Bragança, 
Lisboa e Beja (1940) 
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ANEXO 15: 

«Nomes lendários do Douro: 

O Cebolo da Coleja (Carrazeda de Ansiães) 

A região duriense é rica de nomes lendários e estes são criados, personalizados, através 
das suas características reais, de diferentes tipos, e que podem englobar, individualmente, a 
bondade, a esperteza, a valentia ou ainda de qualquer outra índole, mas de qualquer forma 
predicados pessoalíssimos que definem uma qualidade que tanto pode ser positiva como 
negativa. 

Essas figuras lendárias são criadas, animadas, revigoradas a cada momento pelo próprio 
povo que as não deixa jamais morrer. E as enriquece, aumentando-lhes valor, de acordo com a 
imaginação de cada um. 

Elas são faladas em ambiente de família, à lareira; nas tascas; no rol dos amigos ou 
ainda nos convívios, à soalheira, no caso de grupos de rua ou de bairro. 

Mas as que mais empolgam as multidões são aquelas que envolvem actos de coragem e 
determinação; que de um modo geral se apoiam e se caracterizam por uma certa e 
determinada atitude, plena de dignidade. No caso dos que sempre defenderam causas justas e 
em prol do mais fraco. E que parece recair sobre o indivíduo espontâneo e temperamental, 
cuja reacção, ao que lhe não agrada, é de pronto vigorosamente violenta, não pensando sequer 
no rumo das suas consequências, seja qual for a sua gravidade. 

O multifacetado «CEBÔLO DE COLEJA» — o nosso homem — tornou-se célebre pela 
altura da última grande guerra (1939-1945) e cujo passado está ligado ao contrabando do 
volfrâmio e de outras coisas mais. 

Sobejamente conhecido pelos povos da região ribeirinha duriense, mormente da Régua 
a Barca d'Alva. Não se pode escamotear valor ao homem, porque tudo o que dele se possa 
dizer ou ouvir, corresponde, muito ou pouco, à verdade de um autêntico valor duriense. 

Foi preso pelas várias polícias, inclusive pela PIDE. Os períodos de reclusão eram 
breves, mas esteve na prisão 72 vezes. 

O povo escondia-o da polícia, quando o procuravam. E sempre conseguia sair da prisão 
sem ser molestado, porque o senhor fulano de tal vinha em seu auxílio, soltando-o através da 
sua influência. Mas lá vinha a gratificação, generosa, pagar o favor. 

As suas peripécias foram extraordinárias e envolvem cenas burlescas, de engenho e 
valentia, que ridicularizaram afoitamente a polícia. 

A sua guitarra e os seus fados — de grande tradição no Douro — carregados de 
dramatismos durienses, tocavam a sensibilidade da alma do povo que via neles reflectida a 
sua própria imagem. 

Nas tabernas, à luz tosca de candeeiros a petróleo, quando tocava e cantava, o silêncio 
nascia para lhe darem ouvidos. E as lágrimas, por vezes, teimavam rebentar, neste ou naquele 
rosto, porque nos seus versos havia um pouco da história de cada um. 

Uma verdade pungente reservada nos esconsos das suas almas, mas que vinha ao de 
leve trazer-lhes reminiscências dum passado presente. 

As serenatas, as baladas, os despiques — tanto de toque como de canto — e as alegres e 
fartas «Comezainas» (de larga tradição popular na faixa duriense) tinham a marcá-las a sua 
grata presença. E, quando não havia guitarra, ele engendrava, improvisava fosse o que fosse e 
do que fosse, qualquer instrumento e ao qual pudesse arrancar sons. 

Sem disso se aperceber, ele foi um grande promotor da cultura duriense, representando 
o seu rico património cultural. 

Ardente e apaixonado. Natureza prática, mas também trovadoresco romântico, 
particularidade do espírito duriense. As suas canções amorosas calavam fundo na alma de 
cada mulher. E aqui e além, nesta ou naquela terra, havia sempre uma amante à sua espera. 
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Porque o espírito da mulher prende-se muito ao prestígio e à grandeza. Ela não gosta da 
vulgaridade e no meio de tudo isso sente-se rainha. 

Um dia, quando cavava numa das quintas do Douro, com outros seis parceiros de 
trabalho, pára de súbito e diz: «Não será o filho de meu pai que de hoje em diante pegará mais 
nesta maldita enxada!» 

Feito isto pega duma pistola e desfere raivosamente dois tiros no cabo da enxada, como 
se ela fosse de corpo e alma humanos, arremessando-a em seguida para longe. 

Ela personificava o verdugo, a presença física do feitor. Ele não queria, não se 
resignava àquela vida triste, monótona e miserável. Não queria o soldo magro e amargo. 
Não queria alimentar-se de sardinha nem cevadinha (a comida das quintas). Não 
gostava daquela superioridade, quando os patrões o olhavam. Ele queria ser alguém, 
mais que um simples cavador. Tinha vida e essa não podia entregá-la àquela servidão 
abjecta. 

Arrancou dali e, a partir desse momento, divorciou-se por completo da enxada, mas para 
sempre! 

Lutou. Várias vezes rico e várias vezes pobre. Mas a sua extrema habilidade levava-o 
quase sempre ao auge de uma situação económica desafogada. 

Era generoso. Amigo do seu amigo. Ao pé de si ninguém passava fome ou sede. O seu 
dinheiro chegou para tudo. 

Ouça a história deste homem, caro leitor. Ela é formidável! 
Nasceu em Coleja — freguesia de Seixo de Ansiães, concelho de Carrazeda de 

Ansiães». 

Fonte: MESQUITA, Armindo Jaime - Nomes Lendários do Douro: Carrazeda de Ansiães. Alto Tâmega, Chaves. (20/5/82). 
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ANEXO 16: 

«Conversas de soalheiro na aldeia 

«Em todas as aldeias há lugares onde os velhos e as mulheres desocupadas se reúnem para 
cavaquear, sobre os assuntos mais palpitantes da terra. 
No decurso destas palestras, comentam-se acontecimentos, relativos a pequenos escândalos 
locais, fala-se de vidas alheias, por vezes com certo azedume, discutem-se cenas atinentes a 
namoros escusos, descobrem-se segredos assolapados, criticam-se actos de benemerência e de 
malvadez, lastima-se a desgraça de alguns e verbera-se acerca da prosperidade de outros, etc. 
É que, à falta de jornal escrito na terra, elabora-se destarte uma espécie de gazeta falada, para o 
substituir. 
Pois assim como o jornal nos transmite as notícias de longe, a conversa de soalheiro nos dá 
conhecimento das notícias de perto. Nesta conformidade lhes apresento o espécimen de uma 
dessas conversas estabelecidas entre 3 personagens da nossa região: no entanto, permitam-me 
que lhes diga apenas 2 palavras, à laia de apontamento biográfico, acerca das aludidas pessoas: 
uma delas é o senhor Francisco António, homem de idade provecta, manco da perna direita, 
devido a desastre, voz roufenha, corpo franzino, de ideias retorcidas, conforme as suas 
conveniências, medianamente inteligente e remediado de haveres; outra é a senhora Constância, 
mulher de 45 anos, robusta, desenvolta, casada com o senhor José da Esquina, homem bondoso 
e trabalhador que entregou 90% do mando da casa à sua consorte. A 3a é a senhora Ludovina da 
Encarnação, uma velhota de palavras medidas e sentimentos reservados, um tanto velhaca e 
intriguista, pondo os seus préstimos ao serviço de causas pouco recomendadas, de vez em 
quando. 
Dadas as circunstâncias da senhora Constância ter uma filha casadoira, a qual andava de namoro 
com um rapaz do lugar que havia assentado praça recentemente. Ora o assunto da conversa 
tinha por base esse namoro. Acrescidos de alguns comentários maldosos, referentes à duvidosa 
seriedade do mancebo, os quais vieram pôr a aflita mãe em sobressalto e dando azo a que esta 
fosse para casa a fazer verter lágrimas à filha. 
O velho Anastácio tinha interesse em desfazer tal namoro, porque lhe convinha que a filha da 
Constância casasse com um seu neto e, como tal, tratava de levar a água ao seu moinho, 
servindo-se da má-língua da senhora Ludovina e da sua influência junto do casal José da 
Esquina/ Constância dos Prazeres. Por mais que me digam, não há ninguém que se não deixe 
sugestionar, mais ou menos, pelo que ouve, muito embora o dizedor nos mereça pouca 
confiança. 
Ouçamos, pois, o extracto da conversa que me propus reproduzir-lhes: 
"— Com que então a senhora Constância não sabe ainda das gabarolices desse pimpão, que 

anda na tropa há 3 meses! Esse patife gabou-se, à saída da terra, de que ficava a dever 
casamento a duas raparigas, uma das quais era a sua filha. 
Está claro que ninguém animado de bons sentimentos acreditará nessas patranhas. Mas da 
mentira alguma coisa fica sempre. E eu previno esta nossa vizinha e amiga para obstar a que a 
sua filha continue a dar confiança a esse maroto. O que aqui digo pode ser confirmado pela 
nossa comum amiga, senhora Ludovina da Encarnação, aqui presente". 
Em face do exposto, a mãe Constância ficou indignada e prometeu, desde logo, opor-se 
tenazmente à continuação do namoro da filha, para mais, depois da sua amiga Ludovina 
confirmar tal «acusação». Esta «amiga», movida por baixos sentimentos, não necessitou em 
assegurar que tudo quanto tinha engendrado o senhor Francisco Anastácio era uma autêntica 
verdade e que iria por a mão sobre os santos evangelhos se fosse preciso, para confirmação de 
tal acontecimento. 
Como o caso envolvia pessoas de bem e era, de certo modo, grave, não convinha que se 
divulgasse no meio o assunto da conversa e, por isso, os interlocutores - denunciadores -
pediram à senhora Constância que se calasse e que agisse conforme entendesse, mas que o 
melhor para a menina não cair em melancolia e tirar uma desforra condigna era arranjar 
imediatamente outro namoro, com uma rapaz do seu gosto, no que seria aconselhada pela 
indefectível amiga Ludovina, se a senhora Constância estivesse de acordo. Pois, é bom de ver, 
que há coisas que são mais eficientemente tratadas pelos de fora do que pela família. 
A mãe Constância, bem entendido, o que desejava de todo o coração era contribuir para o bom-
nome da filha e, por isso, se apressou a concordar com os interlocutores, em quem depositava 
confiança. 
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Sem dar pela conta de que estava a ser vítima de uma aldrabice, e da qual só mais tarde veio a 
ficar ciente, depois de aclarada a verdade. 
Eis aqui uma pequena história proveniente de um meio rural transmontano, onde há gente boa e 
gente má, como em toda a parte do mundo, capaz de praticar boas e más acções, consoante os 
seus interesses e os ditames da sua consciência, bem ou mal formada, lho aconselham. 
Pelo relato desta conversa de soalheiro, se pode averiguar que há no povo rústico muita 
inteligência perdida que, uma vez cultivada, teria pano para mangas, como se costuma dizer, nos 
diferentes ramos do saber humano». 

Fonte: GONÇALVES, Op. cit., (4/2/68), p. 2. 
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ANEXO 17: 

Os melhoramentos na região de Mirandela 

OS MELHORAMENTOS 
Data Melhoramento Fonte documental 

30/01/1925 Chega a Luz eléctrica a Mirandela 0 Correio de Mirandela 

30/8/1933 Início das obras, em Mirandela, para o edifício do 
telégrafo na Rua Nova 0 Correio de Mirandela 

Setembro de 1936 Iluminação eléctrica de Golfeiras 0 Correio de Mirandela 
1957: 

Rede eléctrica do 
Romeu: 

inauguração 

Inauguração da rede eléctrica da Povoação do Romeu No Romeu...Op. cit., 
(23/6/57), pp. 3 e 4. 

1957 
Ponte de Abreiro Inauguração da ponte de Abreiro Inauguração da nova ... 

p. cit., (30/6/57), p. 6. 

1958 
Centro de Assistência 

Social 

O Centro de Assistência Social de que o Dr.Trigo de 
Negreiros é patrono e o Hospital de NaSa do Amparo 

Dr.Trigo de Negreiros. 
NM. Mirandela. 

(7/9/58), p. 6. 

1958 
Casas económicas A construção de casas económicas 

Casas económicas. NM. 
Mirandela. (6/4/58), 

pp. 1 e 3. 

1958 
Casa do Povo do 

Romeu: 
inauguração 

- Inauguração da Casa do Povo do Romeu e lançamento 
da Ia pedra para a construção de um Bairro de Casas, 
destinadas a trabalhadores rurais. 

Inauguração... Op. cit., 
(6/4/58), p. 6. 

1958 
Casa do Povo do 

Romeu: 
inauguração 

- Inauguração da Casa do Povo do Romeu e lançamento 
da Ia pedra para a construção de um Bairro de Casas, 
destinadas a trabalhadores rurais. 0 senhor Ministro das 

Corporações inaugurou, 
no passado dia 7, a Casa 

do Povo do Romeu. 
Mensageiro de 

Bragança. Bragança. 
(7/4/58) 

1958 
Manuel Menéres e os 

melhoramentos na 
freguesia do Romeu 

-melhoramentos que há 5 anos (1953) a freguesia tem 
beneficiado; tinham-se despendido 1.050.000$00, grande 
parte de contribuição particular; 
-no dia da inauguração da Casa do Povo do Romeu, 
[Manuel Menéres] solicitou ao Estado a comparticipação 
necessária à construção de um Bairro de Casas, 
destinadas à classe mais necessitada, para a qual a 
"Sociedade Clemente Menéres, Lda." ofereceria todo o 
terreno necessário e ainda a quantia de 5 000$00 por 
cada casa a construir. 
-Casa do Povo, mais uma célula na estrutura corporativa 
da Nação, com uma acção nos campos da previdência e 
da assistência, da instrução e dos progressos locais. 

A visita do senhor 
Ministro...Op. cit., 

(13/4/58), pp. 1,2 e 6. 

1959 
Electrificação de 
Trás-os-Montes 

(alta tensão) 

- o Governo resolveu, em 19/9/55, conceder à CHENOP 
o encargo de electrificar Trás-os-Montes 
-Através do Despacho Ministerial de 9/2/56, o governo 
marcou àquela empresa um programa completo para 
electrificar Trás-os-Montes, impondo-lhe o compromisso 
de estender a alta tensão por toda a província, até 
31/12/59. 

REIS, R., Op. cit., J 
(29/3/59), \ 

p. 1. ; 1959 
Electrificação de 
Trás-os-Montes 

(alta tensão) A CHENOP, concessionária da distribuição de energia 
eléctrica em Trás-os-Montes, ofereceu há tempos a 
instalação gratuita de mil quilómetros de alta tensão, em 
termos que só louvam uma empresa já benemérita e 
fornecem uma zona do país, infelizmente atrasadíssima, 
no concernente a iluminação. 

REIS, R., Op. cit., 
(26/6/60), 

p. 6. 
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1958 
Electricidade para 

todos 

-o sub-secretário de Estado de Comércio e Indústria, 
senhor Eng.° Magalhães Ramalho, na sua visita ao Norte, 
teve oportunidade de apreciar os trabalhos em curso para 
a distribuição de energia eléctrica à Província de Trás-
os-Montes e Alto Douro. 
-aprovação do Plano Geral de comparticipações para 
obras de pequena electrificação, em 1958, último ano do 
esquema de subsídios, fixados pelo Decreto n° 40.212 de 
30 de Junho de 1955. 
Os gastos dessas obras elevavam-se já a 70 mil contos, 
para um orçamento de cerca de 240 mil contos; 
-ao distrito de Bragança tinham sido distribuídos 
3.663.941$00, para executar empreendimentos de 
electrificação. 

Electricidade para todos. 
NM. Mirandela. 

(1/1/58), p. 3. 

1959 
Melhoramento em 

estradas 

As últimas trovoadas deixaram em estado deplorável o 
troço compreendido entre Vale Frechoso e o Cachão. 
Cumpre à Câmara Municipal de Mirandela cuidar da sua 
reparação. No dia 15/7/59, foi posta em arrematação, 
para sua macadamização, o lanço que faltava empedrar, 
com a extensão de 3.500 m, no troço compreendido entre 
Vale Frechoso e Santa Comba da Vilariça 

C. - Pelo distrito. NM. 
Mirandela. (1/8/59), 

p. 12. 

1959: 
II Plano de Fomento 

-investimento-base: os empreendimentos de Hidráulica 
Agrícola, Povoamento Florestal e Reorganização Agrária 
-investimentos complementares: assistência técnica, 
fertilização e correcção do solo, electrificação rural, 
defesa sanitária das plantas e animais, melhoramento 
agrícola, armazenagem e fácil drenagem de produtos 
(viação rural) e, em adicional, o abastecimento de águas 

REIS, Rogério -
Progresso Agrícola. NM. 
Mirandela. (11/10/59), 

p. 1. 

1959: 
II Plano de Fomento 

-no que respeita a armazenagem de trigo, arroz, batata, 
figo, banana, azeite e vinho, os respectivos organismos 
superintendentes destes produtos se se auto-financiam é 
porque têm elevadas disponibilidades que eram 
consequência das taxas que lançavam, sobre os produtos, 
o que sobrecarrega a Lavoura. 
-urgente necessidade de maquinaria adequada que, 
devido ao seu alto preço e difícil amortização, o lavrador 
não pode pagar facilmente, motivo porque o referido 
Plano prevê «a instalação de parques de material agrícola 
nos Grémios da Lavoura». 
-só uma produção racional industrializada, tanto mais 
barata quando maior, poderá dar à Lavoura o desafogo 
indispensável. 
-melhoramentos agrícolas: nas indignas habitações do 
meio rural, nas nauseabundas instalações zootécnicas, 
conservação e ampliação da propriedade arável e, depois, 
a fase de lançamento de moderna e eficiente maquinaria. 
-Grémios da Lavoura: elevada missão agrícola e social; 
que saibam aproveitar os meios preciosos que têm ao seu 
alcance, pois não lhes falta nem a protecção do Estado, 
nem o concurso da agronomia e da indústria, estando 
estas interessadas em valorizar a terra e a sua gente. 

REIS, Rogério -
Progresso Agrícola. NM. 
Mirandela. (11/10/59), 

p. 1. 

1960 
Vale da Sancha 

...recomeçaram os trabalhos de abastecimento de águas a 
Vale da Sancha (Frechas). 

Vida Municipal. NM. 
Mirandela. (24/1/60), p. 

2. 

1960 
Mirandela e as aldeias 

portuguesas 
melhoradas 

Mirandela orgulha-se de ser um dos primeiros concelhos 
do país a apresentar ao Ministro das Obras Públicas 
«uma aldeia portuguesa melhorada», em boa hora 
idealizada por Sua Ex.cia e acarinhada e executada pelo 
senhor Manuel de Araújo Menéres, dinâmico sócio-
gerente da «Sociedade Clemente Menéres». 

Visita Ministerial. NM. 
Mirandela. (1/5/60), p. 

6. 
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30/4/60 
Visita do Ministro das 

Obras Públicas 

- Inauguração, pelo Eng.° Arantes e Oliveira, dos 
melhoramentos de Vale de Couço: "I a aldeia 
transmontana melhorada"; 
-foi benzida e inaugurada, pelo bispo de Bragança e 
Miranda a nova igreja da mesma povoação.  

A Casa do Povo do 
Romeu. NM. 

Mirandela. (24/4/60), p. 
2 e (Anexo 28) 

1960 
O Dr. Trigo de 
Negreiros e os 

melhoramentos no 
distrito de Bragança 

1960 
Câmara M. de 

Mirandela, 
Inteirada do II Plano 
de Fomento -Viação 

Rural 

«Quem há escassos 20 anos conheceu toda a região e hoje 
a percorre, pode comparar sem ressentimentos nem 
parcialidades, e isto temos escutado com frequência aos 
que do Brasil vêm rever as suas terras. Estamos ainda 
bem lorige de um nível cultural, assistencial e económico 
que proporcione à nossa gente vida desafogada e 
confiança no futuro. Contudo, a soma de melhoramentos 
e empreendimentos e o programa traçado são a certeza de 
melhores dias. 
Houve em diversas épocas e circunstâncias quem desse à 
sua aldeia este ou aquele benefício e à sua gente 
concedesse determinado favor pessoal ou colectivo. Pôde 
o bairrismo elevar e prestigiar localidades como surgiram 
figuras que generosamente cooperaram no 
engrandecimento regional. Casos interessantes, mas 
isolados, tudo isso é porém diverso da formidável obra de 
conjunto que vimos delinear e erguer. É uma "cruzada" 
tão excepcional que ela pode seguramente ser 
considerada única no século e mal vai aos povos, quando 
não sabem, eles ou os seus dirigentes, apreciar 
devidamente o heróico esforço dispendido. 
O decisivo impulso para a electrificação de Trás-os-
Montes, a profunda remodelação dos seus serviços 
assistenciais, a construção de numerosos hospitais e 
centros de saúde, formando no distrito poderosa e 
eficiente rede, a reorganização dos serviços 
camarários, acompanhada da edificação de novos 
departamentos camarários, o amparo dispensado às 
corporações dos bombeiros, as milhentas pequenas 
obras locais, o estímulo dado a tantas iniciativas, o 
arguto conselho, a protecção desvelada e constante, a 
perseverança autorizada, a tocante humildade nas 
relações, a solidariedade regional, o coração sempre 
pronto, a nobre elegância moral de quem esquece 
possíveis agravos - tudo isso caracteriza a forte 
personalidade do senhor Conselheiro Dr Trigo de 
Negreiros, a quem já aqui chamámos o maior 
mirandelense». 

REIS, Rogério - lustiça 
Necrológica? NM. 

Mirandela. (3/7/60), p. 
1 

prevê a realização do seguinte melhoramento: Caminho 
Municipal do Cachão a Vale da Sancha... Vida Municipal. NM. 

Mirandela. (4/9/60), 
p. 3. 

1962 
Hospital de Mirandela Dia 1 de Agosto de 1962 entrará em funcionamento o 

Hospital Regional de Mirandela 

O dia 1 de Agosto 
entrará em 

funcionamento o 
Hospital Regional de 

Mirandela. NM. 
Mirandela. (24/6/62), p. 

1. 
14 de Julho de 1963: 

Electrificação das 
aldeias 

Concluída a electrificação de Vila Verdinho. 
Em curso, a electrificação de Frechas e Cachão. 

A visita ministerial ao 
.. .Op. cit., (25/7/63), 

p. 13. 
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1964 
Palácio da Justiça de 

Mirandela 
Inauguração do Palácio da Justiça de Mirandela 

Sede Bem-vindo. NM. 
Mirandela. (8/3/64), p.l 
e 8 e Jornada...Op. cit., 

(15/3/64), pp. l e 6. 

1947/1961 
Junta de Colonização 

Interna: 
Lei dos 

melhoramentos 
agrícolas 

(empréstimos) 

De 1947 a 1960: 
-N° de proprietários rurais beneficiados: 581 
-N° de empréstimos: 211 
-N° de contratos: 15 por ano (valor: 1.142.570$00; 
beneficiando 42 proprietários) 
-Investimento; anual de 1.657.143$00; total: 
23.199.759$81 
Em 1961: 
- N° de proprietários rurais beneficiados: 220 
- N° de contratos: 26 (capital mutuado: 2.847.500$00) 
-Investimento total: 4.088.082S15 

A acção da Junta de 
Colonização Interna em 

terras transmontanas. 
NM. Mirandela. 

(29/4/62), pp. 1 e 4. 

1969 
Caixa de Previdência 

do distrito de Bragança 
Abrangia 6.500 empregados e operários do distrito. 

Caixa de Previdência 
do distrito de Bragança. 

NM. Mirandela. 
(10/7/69), p. 1. 
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ANEXO 18: 

Visita do Ministro das Corporações ao distrito de Bragança 

Visita - data: Junho de 1960 Local: Vale de Couço e o distrito 
Quem visitou Objectivo (s) e observações: 

Ministro das 
Corporações e 
Previdência 

Opinião do jornalista: 
-visita marcadamente social: em matéria de política social somos uma zona 
aflitivamente atrasada; 
-se só a industrialização pode trazer verdadeira melhoria, a circunstância do 
clamoroso desaproveitamento desta região, implica a ausência de actividades 
económicas que valorizem tão rica área, como é o distrito de Bragança. 
-Aqui se vive na verdade um época passada, não porque nos alimentemos da 
cantada e chorada saudade portuguesa, mas porque os frutos da civilização 
só diminutamente nos beneficiam: continuamos a andar por rudimentares 
caminhos, a usar a velha locomoção animal, a fiar o linho que se veste, a 
iluminarmo-nos com a veneranda candeia, quando somos um manancial de 
electricidade, a habitar em horríveis casebres primitivos, a trabalhar por processos 
arcaicos e, sobretudo, a desprezar o homem cujo trabalho utilizamos, mas não 
estimamos. 
- falta de um elo social que dignifique e eleve a gente humilde e desamparada. Há, 
é certo, tímidas manchas de benemérita actuação que são honrosas excepções: 
aqui ou acolá, em certa empresa ou em determinado lavrador ousa-se reconhecer 
na criatura que moureja, é o termo, pessoa humana que é preciso estimular e 
acarinhar. Mas existem também paralelamente casas agrícolas capazes de igualar 
o indivíduo às coisas e actividades comerciais ou industriais que o nivelam ao 
plano de máquinas, se não ao de peças sobressalentes. 

Um mundo de problemas se terá levantado ao ministro, problemas locais que são 
igualmente nacionais: a complexa previdência, o abono de família, a habitação 
urbana e rural, os salários regionais e agrícolas cuja oscilação tanto 
empobrece o jornaleiro como arruínam o lavrador, as Casas do Povo a que 
urge dar vida nova e incremento, enfim, milhentas coisas de que depende a 
segurança de quem trabalha e até a tranquilidade de quem algo possui. 

Fonte: REIS, R., Op. cit., (19/6/60), pp. 1 e 6. 
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ANEXO 19: 

Comemoração do 25° aniversário da JCI 

Visita - data: Abril de 1962 
Delegado da zona: Eng.° 
Alfredo Sebastião Alves 

Area abrangida pela III zona 
da JCI 

Objectivo (s) 

Junta de Colonização 
Interna 

A III zona da Junta, com sede 
em Chaves, abrange os 
concelhos de Chaves, 
Montalegre, Boticas, Ribeira 
de Pena, Vila Pouca de 
Aguiar, Valpaços, Mirandela, 
Macedo de Cavaleiros, 
Miranda do Douro, Vimioso, 
Bragança e Vinhais, existindo 
na mesa as colónias agrícolas 
do Alvão (626 ha.; com 24 
famílias instaladas) e Barroso 
(2 452 ha; com 125 famílias 
instaladas), dispondo de 
terrenos de aptidão agrícola e 
florestal, casa de habitação, 
estábulo e outras dependências 
indispensáveis à família 
colona e a exploração da terra. 

-comemoração do 25° aniversário da Junta de 
Colonização Interna, organismo que sucedeu à 
Direcção-geral da Acção Social Agrária, extinta 
em 1936; 
-expressão de desenvolvimento, operada em 
todo o país, tanto no aspecto de orientação e de 
distribuição de populações rurais, como no 
estudo da melhoria de propriedades rústicas e 
providências favoráveis, que lhes são atinentes, 
além de uma valiosa rede de melhoramentos 
agrícolas, fonte primária de aumento de 
produtividade e beneficiação de instalações 
rurais já existentes. 

Obras concretizadas: 
-Adquiridas estão diversas propriedades e elaborados completos planos de seu aproveitamento, a JCI 
continuou o auxílio para obras particulares de colonização, organizando ainda meticulosas formas de 
cooperação nos novos núcleos populacionais, através da sua perfeita e notável assistência técnica; 
Obra da junta: 
Grande quantidade de plantações, muros de suporte e valas de infiltração, aproveitamento de terrenos de 
regadio, assentos de lavoura, obras de rega e outras: gastos totais no valor de 15.995.720 $00: 
-empréstimo para a realização de diversas benfeitorias agrícolas, de reconhecido (p. 1) interesse económico e 
social, desde 1947 a 1960, num montante de 23.199.759S81, com benefício directo a 581 proprietários rurais, 
através de 211 empréstimos. Em média anual, realizaram-se, nesta zona, 15 contractos de empréstimo no valor 
de 1.142.570$00, que beneficiaram à roda de 42 proprietários e permitiram um investimento à volta de 
1.657.143S00. 
A partir de 1961, entrou em desenvolvimento o auxílio à região transmontana, que vai beneficiar, com mais 
intensidade da lei n° 2 017: 
-foram efectuados 26 contractos de empréstimo: capital mutuado de 2.847.500$00, beneficiando cerca de 220 
proprietários rurais e facilitando um valor total de investimentos da ordem dos 4.088.082$15 
-grande benefício trazido a toda a região por este empréstimo de investimentos, concedidos através da lei de 
Melhoramentos Agrícolas, onde apenas existe uma pequena quantidade de prédios legalizados e a agricultura 
não pode pagar taxas de juros, elevados pelo uso dos capitais indispensáveis à efectivação de benfeitorias 
agrícolas aos seus conjuntos. 
-a JCI facilita empréstimos até 80% do custo da obra, ao juro de 2% anual, e com amortização até 30 anos, 
-a Junta está grandemente empenhada no emparcelamento da propriedade rústica; realização de obras 
colectivas, tanto de combate à erosão, como de rega; beneficiação de açudes já existentes; construção de 
levadas, etc., bem como da melhoria de condições de habitabilidade e assistência rural e, por último, na 
mecanização agrícola. 
- Para estes fins, entra a Junta com subsídio de 50% do custo total das obras, emprestando ainda a parte 
restante em condições muito satisfatórias. 

Fonte: A acção da Junta...Op. cit., (29/4/62), pp. 1 e4. 
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ANEXO 20: 

O jornal NM divulgou as memórias das visitas das entidades estatais que visitaram a região 

e se interessaram pelo seu "desenvolvimento". 

A fim de se evitar o exagero de informações, referem-se sinteticamente algumas dessas 

visitas e concretizações. A análise, um pouco mais detalhada, figura no respectivo Anexo: 

Visitas de membros do governo e pessoas ilustres à região 

Visita Data Concretizações Cf. (fonte) 
Ministro das Obras 
Públicas, Eng.° Eduardo 
Arantes e Oliveira 

30/4/ 60 
-inteirou-se das necessidades da povoação do 
Vimieiro: aldeia da freguesia do Romeu; 
-dirigiu-se para Vale de Couço, para presidir à 
inauguração de melhoramentos. 

Anexo 28 

Ministro das 
Corporações 16/6/1960 

Na sua passagem pelo Romeu, visitou a 
povoação de Vale de Couço, "uma aldeia 
transmontana melhorada", onde se inteirou da 
grande reforma operada nesta localidade. 

Anexo 18 

Técnicos silvicultores 27 e 28 de 
Setembro 

«Em visita de estudo, esteve nesta localidade 
[Mirandela], nos passados dias 27 e 28 de 
Setembro, o técnico inglês, Sir Eustace W. 
Jones, professor de silvicultura do Department 
of Forestry - University of Oxford -
acompanhado pelos Eng°s silvicultores Caçola 
de Sousa e Lince de Oliveira da Direcção-geral 
de Serviços Florestais e Agrícolas. 
No dia 28, visitaram as Quintas do Romeu, em 
companhia do Eng° Ag.° Ilídio Esteves, tendo 
Manuel Menéres mostrado demoradamente 
toda a mata do Quadraçal e as obras 
ultimamente ali executadas, as quais aqueles 
técnicos apreciaram com bastante interesse». 

Visita de Técnicos 
Silvicultores. NM. 

Mirandela. 
(2/10/60), p. 1 

Delegado da III zona da 
JCI: Eng.° Alfredo 
Sebastião Alves 

Abril de 
1962 

-comemoração do 25° aniversário da JCI, 
organismo que sucedeu à direcção-geral da 
Acção Social Agrária, extinta em 1936. 
-desenvolvimento operado em todo o país, 
tanto no aspecto de orientação e de distribuição 
de populações rurais, no estudo da melhoria de 
propriedades rústicas e providências 
favoráveis, que lhes são atinentes, como na 
valiosa rede de melhoramentos agrícolas, fonte 
primária de aumento de produtividade e 
beneficiação de instalações rurais já existentes. 

Anexo 19 

Subsecretário de Estado 
da Educação Nacional 1961 

Esteve na Cantina escolar [do Romeu], mantida 
a expensas da Sociedade Clemente Menéres 
Lda., onde estava a ser distribuída uma 
suculenta sopa às crianças em idade escolar. 
Interessou-se pela maneira como a sopa é 
preparada e pela quantidade e qualidade de 
géneros que a constituem, tendo o senhor 
director escolar informado o senhor Dr. Rebelo 
de Sousa da obra, sobre todos os aspectos 
notável, em matéria de assistência escolar, 
dispensada pelo senhor Manuel de Araújo 
Menéres, em nome da Sociedade Clemente 
Menéres, Lda., da qual é sócio-gerente». 

Subsecretário de 
Estado da : 

Educação 
Nacional. NM. 

Mirandela. 
(15/1/61), p. 6 
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0 Ministro das 
Corporações, 
Prof. José João 
Gonçalves de Proença 

29/3/63 

0 ministro foi portador de uma revolução 
(corporativa) em marcha: revelou muito 
interesse pela gente dos campos, aldeias 
apagadas ou locais esquecidos. 

Anexo 11 

Ministro da Justiça, 
Dr.João de Matos 
Antunes Varela e 
Ministro das Obras 
Públicas, Eng.° Eduardo 
de Arantes e Oliveira. 

8/3/64 
Inauguração do Palácio da Justiça de 

Mirandela 
("2o domingo de Março de 1964") 

Sede Bem-vindo. 
NM. Mirandela. 

(8/3/64), p p . l e 8 e 
Jornada de 

progresso. NM. 
Mirandela. 

(15/3/64), pp. le 6 

Presidente da República, 
Américo Tomás 30/8/64 

-visitou Vila Verdinho; 
-passou por Mirandela, em direcção à estação 
da CP de Foz-Tua: percorreu a pé, a rua 
principal; pequena cerimónia em que usou da 
palavra o presidente da edilidade local, que 
agradeceu tão honrosa visita e solicitou a 
criação de uma escola comercial e industrial; 
-estacionou por poucos momentos na 
povoação do Cachão, onde os operários dos 
trabalhos em curso, da FGLNT, lhe 
dispensaram calorosas salva de palmas. 

Anexo 30 

Síntese de 
melhoramentos 
realizados no concelho 
de Mirandela 

1964 

-o PR, acompanhado dos Ministros do Interior 
e das Obras Públicas, tomou conhecimento dos 
agudos problemas regionais; 
-a inauguração do Palácio da Justiça; Escola 
Técnica; surto de desenvolvimento económico 
da região, ímpar no país, através do 
aproveitamento agro-industrial do Cachão; 
-A Escola Técnica e o Núcleo Agro-Industrial 
trabalhariam em estreita cooperação, em prol 
da terra e das gentes transmontanas; 
-a nomeação de um governador civil, "filho de 
Mirandela", considerado um "gesto político-
administrativo"; 
-As zonas rurais ressentiam-se de uma 
deficiente e limitada assistência e, devido à 
pobreza local, o êxodo das suas populações 
prosseguiu, com enorme prejuízo para o 
concelho de Mirandela. 

REIS, R, Op. cit., 
(3/1/65), pp. 1 e 6 

Os Ministros das Obras 
Públicas e da Saúde e 
Assistência 

22/5/65 

-inauguração do centro de Assistência Social 
do Romeu - parque infantil, 
-autorização, pelo secretário de Estado da 
Agricultura, das despesas com a colaboração 
da Junta na renovação da aldeia do Romeu 

Anexo 31 

Ministro do Interior Junho de 
1966 

Passou pelo Romeu (Creche do Centro Social 
do Romeu) e por Vimieiro 

Visita ministerial 
a Mirandela. NM. I 

Mirandela. : 
(26/6/66), p. 4 

O presidente da Junta de 
Colonização Interna, Dr. 
Vasco Leónidas 

Abril de 
1967 

«.. .de visita à aldeia do Romeu: era hóspede 
de Manuel Menéres». 

BABO, Op. cit., 
(30/4/67), p. 6 

0 Ministro das 
Corporações e 
Previdência Social, 
Prof. Dr. José João 
Gonçalves de Proença 
(visita ao concelho de 
Mirandela) 

23/7/67 

-0 novo salão do modelar restaurante Ma Rita 
foi o palco onde teve lugar o almoço que 
reuniu a mais selecta assistência do distrito 
que, de algum modo, estava ligada aos actos 
festivos. O almoço foi oferecido pelo 
governador civil do distrito de Bragança; 
-Em Frechas, inauguração da Sede Social do 
edifício da Casa do Povo 

Anexo 10 
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O Presidente da 
República, Américo 
Tomás 

29/5/1965 

O PR, de visita ao distrito de Vila Real, passou 
pelo concelho de Mirandela (Eixes, Golfeiras, 
Passos, Lamas de Orelhão e Franco), onde foi 
homenageado 

Anexo 21 

O Presidente do 
Conselho, Marcello 
Caetano 

28/8/69 

-visita particular ao distrito de Bragança, a 
convite do Ministro do Interior e do 
governador civil do distrito 
-recebido no Cachão, em Frechas, Mirandela, 
Passos e nos cruzamentos de: Lamas de 
Orelhão, Avidagos e na povoação do Franco. 

Anexo 23 

Altos estudos militares 4/4/70 -visita ao CAICA 
-visita à região Anexo 4 

Secretário de Estado do 
Trabalho e Previdência, 
Dr. Joaquim Paulo Dias 
da Silva Pinto 

10/7/70 

-visita de trabalho 
-reunião no CAICA 
-solicitação de: construção de dois pavilhões 
gimnodesportivos (um no Cachão e outro em 
Mirandela), instalações da FNAT e piscina em 
Mirandela. 

Anexo 5 

0 Presidente da 
República, Américo 
Tomás 

12/10/70 
-Visita oficial à vila de Mirandela 
-presidiu ao acto inaugural da ponte Eng.° 
Machado Vaz, dia 12/10/70 

Visita oficial... 
Op. cit., (4/10/70), 

p. 1 
0 Presidente da 
República, Américo 
Tomás 

8/10/7120 
Apoteótica visita do chefe de Estado, 
"Mirandela igual a si própria"; 
-jornada por terras de Trás-os-Montes. 

Anexo 22 

20 O PR descerrou uma lápide no Cachão, comemorativa da visita [...]. As forças vivas de Mirandela organizaram 
grandiosa manifestação pela criação do Liceu Nacional e construção de 1 bairro da Previdência (notícia com a data 
do dia 14, mas publicada a 22). In As forças vivas de Mirandela organizaram grandiosa manifestação pela criação do 
Liceu Nacional e reconstrução de um Bairro da Previdência. Mensageiro de Bragança. Bragança. (22/10/71), p. 1. 
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ANEXO 21: 

Visita do PR ao distrito de Vila Real e passagem pelo concelho de Mirandela 

Visita oficial - data: 29/5/1965 Local: concelho de Mirandela 
Quem visitou Autoridades presentes Concretizações 

0 Presidente da 
República, Américo 
Tomás 

Acompanhado pela caravana oficial e 
pelas entidades locais 

O PR de visita ao distrito de Vila Real, passou 
pelo concelho de Mirandela (Eixes, Golfeiras, 
Passos, Lamas de Orelhão e Franco) onde foi 
homenageado 

-0 Presidente da República, estando de visita ao distrito de Vila Real, passou no concelho de Mirandela por: 
Eixes, Golfeiras, Passos, Lamas e Franco e as populações destas terras prestaram-lhe «todas as homenagens, 
embora singelas, que lhe eram devidas, na qualidade de chefe de Estado». 
Mirandela dispensou ao Presidente da República, bem como a todos os componentes da caravana presidencial, 
uma recepção carinhosa e entusiástica, aquando da sua passagem por Golfeiras (Mirandela), onde o chefe de 
Estado, mais uma vez teve ocasião soberana de verificar, quanto de portuguesismo encerra a alma generosa da 
nossa boa gente dos meios rurais, por vezes tão esquecida nos seus anseios. 
Teve igualmente magnífica oportunidade de constatar, pela 2a vez, no curto espaço de um ano, a fidalguia e 
lhaneza de trato deste bom povo de Mirandela. 
Desde o gesto nobilitante dessa velha e prestigiosa associação humanitária dos Bombeiros Voluntários, que 
primou em ofertar ao senhor Presidente da República o título de sócio benemérito, cujo diploma lhe foi 
entregue, com a maior solenidade, até à presença esmagadora dessa mocidade escolar que é a mais sólida 
garantia da continuidade da Pátria, tudo se conjugou para que ontem como sempre respondêssemos com 
linguagem do coração. A visita não era para nós: que importava, porém que Mirandela não estivesse no 
roteiro? Iríamos nós, até junto deles, dizer-lhes que estamos com Portugal eterno. 
E fomos. Desde o operário humilde, que suspendeu por umas horas o seu árduo labor, até ao comércio local, 
que encerrou espontaneamente as suas portas, todos responderam "presente", dando vida a uma manifestação 
que não constava dos programas, mas que foi convenientemente assinalada. 

Fonte: Sempre presentes. NM. Mirandela. (30/5/65), p. 1. 
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ANEXO 22: 

Visita do Presidente da República a Trás-os-Montes 

Visita oficial - data: 8/10/71 Local: Mirandela 
Quem visitou Autoridades presentes Concretizações 

O Presidente da 
República, Américo 
Tomás 

Acompanhado por diversas 
individualidades do poder central e 
da capital do distrito. 

Apoteótica visita do Chefe de Estado: 
-Mirandela igual a si própria 
-jornada por terras de Trás-os-Montes 

-Apesar de aqui ter estado quase há um ano, que se iria completar dois dias adiante, souberam as populações 
do concelho, as forças vivas de Mirandela, autoridades e entidades locais, dar indesmentível prova de 
portuguesismo, que os são bairrismo e inigualável lealdade, ao comparecer em todos os actos que faziam parte 
do programa oficial21 da visita histórica por terras transmontanas do venerando Chefe de Estado. 
-Assim, no passado dia 8, vindo de Macedo de Cavaleiros, e de passagem por Alfândega da Fé e Vila Flor, 
anunciada por uma salva de 21 morteiros, chegou a esta vila [Mirandela], cerca das 19 h, o senhor Almirante 
Américo de Deus Rodrigues Tomás. 
...disse o PR: «termino em Mirandela a 5a jornada da longa e cativante caminhada que venho empreendendo, 
através das cativantes terras de Trás-os-Montes. Faltam apenas mais dois dias, mas estes dois dias são, 
certamente, a continuação do ciclo que vivi nos 2 distritos, o de Vila Real e, agora, o de Bragança. 

Fonte: Na apoteótica visita do chefe de estado, Mirandela igual a si própria. NM. Mirandela. (20/10/71), pp. 1 e4. 

Obs.: a presença da população e das altas individualidades são uma imitação dos tempos da monarquia, revividos 
ao longo do Estado Novo. As mesuras, os salamaleques, as vénias, as posições hierarquizadas...continuaram. 
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ANEXO 23: 

Visita particular do Presidente do Conselho ao distrito de Bragança 

Visita oficial - data: 28/8/69 Local: distrito de Bragança 
Quem visitou Autoridades presentes Concretizações 

O Presidente do 
Conselho, Marcello 
Caetano 

Ministro do Interior, governador 
civil, conselheiro Trigo de 
Negreiros, presidente da Câmara 
de Mirandela, Eng.° Camilo de 
Mendonça, Eng.° Antas de Barros, 
além de outras individualidades 

Apoteótica recepção ao presidente do 
conselho; 
-visita particular ao distrito de Bragança, a 
convite do Ministro do Interior e do 
governador civil do distrito; 
-recepção no Cachão, em Frechas, Mirandela, 
Passos, cruzamentos de: Lamas de Orelhão e 
Avidagos e na povoação do Franco.  

-A população mirandelense viveu, no passado dia 28 do corrente, uma das suas tardes mais buliçosas com a 
passagem do prof. Marcello Caetano, que desde a véspera percorria o nosso distrito, em visita particular, a 
convite do Ministro do Interior e do governador civil. No limite do concelho, no lugar de Cachão, 
concentraram-se os senhores presidente da Câmara, Eng.° José Clemente Sanches Dias Pereira, Drs. Adérito 
Silva Rodrigues e António Morais Carrapatoso, vereadores, entidades e autoridades locais, além de imensa 
multidão, de todo o pessoal do Complexo Ago-Industrial do Cachão, da Federação dos Grémios da Lavoura. 
No ar, dísticos alusivos à visita do senhor presidente do conselho, emoldurados por essa massa humana e por 
mais de 2 centenas de viaturas que ali se deslocaram para vitoriarem o insigne estadista. 
-Embora com bastante atraso, o senhor Presidente do Conselho, fez uma breve paragem em Frechas, onde o 
povo o aclamou e lhe foram dirigidas breves palavras pelo senhor Coronel António Faria. 
-No largo da ponte, em Mirandela, desde as 17 h que a multidão engrossava, não arredando o pé, apesar das 
informações de que o senhor presidente só chegaria por volta das 18 h. Sua Ex.cia apeou-se, pouco depois 
daquela hora, do seu automóvel e junto dos senhores Ministro do Interior, governador civil, conselheiro Trigo 
de Negreiros, presidente da Câmara, Eng.° Camilo de Mendonça, Eng.° Antas de Barros, que o 
acompanhavam, além de outras individualidades, viu-se envolvido por esse povo anónimo que há horas o 
esperava e o envolveu na mais calorosa e espontânea manifestação e simpatia a que temos assistido. 
Junto ao posto da PVT (polícia de viação e trânsito), foi o senhor presidente do conselho cumprimentado pelo 
senhor comendador Manuel Menéres, Rodrigo da Conceição Botelho, comandante dos bombeiros voluntários, 
à frente de numerosa deputação e das respectivas viaturas. Presidente e director da Associação de Socorros 
Mútuos, com a sua banda de música, directores de todas as instituições e colectividades locais. No local, e em 
frente das bandeiras do município e colectividades já referidas, foi Sua Ex.cia obsequiado com lembranças de 
fruta da Quinta de Carvalhais e Cerca do Convento, tendo-lhe igualmente sido entregue, por uma aluna da 
nossa escola técnica, um bonito ramos de flores. 
Seguidamente o vereador senhor Armando Figueiredo Sarmento proferiu, através da aparelhagem de som, da 
SONOMIR, a seguinte saudação: «Senhor presidente do conselho, quis sua Ex.cia vir em simples peregrinação 
por estas distantes e áridas terras transmontanas, bem portuguesas, e onde labuta gente do mais acrisolado 
amor pátrio. Mirandela e a sua Câmara Municipal compartilham da visível alegria que a todos invadiu, pela 
passagem de Sua Ex.cia e, à entrada da secular ponte do Tua, varandim colossal e que foi palco das mais 
destacadas e sublimes páginas da sua história, dominado pelo altaneiro e sumptuoso Palácio dos Távoras, bem 
perto da casa onde nasceu Luciano Cordeiro, glória da nação portuguesa e do ultramar, saúdam muito 
efusivamente o Presidente do Conselho de ministros, no coração desta pobre, mas altiva província, como 
altivas são as suas deslumbrantes e envolventes montanhas. 
Seja bem-vindo à rainha do Tua, senhor presidente! Mirandela, que muito o admirava, já não o pode esquecer 
e nunca certamente também olvidará esta memorável e única visita do presidente do conselho. Que Deus o 
acompanhe! 
Ininterruptos vivas ao presidente do conselho, ministro do interior e a Portugal ecoavam em uníssono pelas 
ruas da República, D.Afonso III, largo da Ponte e largo do Cardai, enquanto Sua Ex.™ era abraçado, 
cumprimentado e beijado por esse povo anónimo, mas sentimental, que quase o impedia de se mover. 
Chegado ao largo do Cardai, apreciou a obra da Ponte Nova e, por entre calorosas manifestações de incontida 
alegria, continuou a ser vitoriado, até entrar no seu automóvel e iniciar a sua marcha, em direcção a Vila Real. 
-Nos Passos, a Junta de Freguesia e Regedoria, tal como aconteceu nos cruzamentos de Lamas de Orelhão e 
Avidagos e na povoação de Franco, o povo veio saudar o senhor Presidente do Conselho, lançando-lhe flores, 
envolvendo-o com o calor de entusiasmo e simplicidade transmontana. Foi assim no nosso concelho, como já 
o havia sido naqueles por onde Sua Ex.cia passou.  

Fonte: Apoteótica recepção ao se presidente do conselho. NM. Mirandela. (31/8/69), pp. 1 e 6. 
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O Presidente do Conselho, Marcello Caetano, acompanhado do Ministro do Interior, Dr. Gonçalves Rapazote 
visita o distrito de Bragança: encontro com lavradores do nordeste transmontano. 
O Presidente do Conselho deslocou-se dia 27, ao distrito de Bragança, onde foram tratados problemas de 
muito interesse para o progresso daquela região. 

Fonte: O Presidente do Conselho visita o distrito de Bragança. Encontro com lavradores do Nordeste transmontano. A Capital. 
Lisboa. (27/8/69). 
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ANEXO 24: 

Inauguração da rede eléctrica da Povoação do Romeu. 

Este povo do Romeu, 
Afirmo eu 
Sabe amar quem lhe faz bem 
E guarda no coração 
Muita gratidão, muita gratidão! 

Entre risos, neste dia 
Em que a noss'alma palpita 
Cantemos com alegria 
P'ra saudar quem nos visita 

Merece justo louvor 
Quem nossa alma prendeu 
— O Ministro do Interior 
Grande Amigo do Romeu. 

Ministro das Obras Públicas 
Saudamos a agradecer 
O bem que já nos tem feito 
E o que nos há-de fazer. 

Bendito seja o trabalho, 
Que leva as almas ao Céu 
E o engenheiro Ramalho 
Que trouxe a luz ao Romeu 

Um nome qu'remos que fique 
E no peito tenha abrigo: 
Senhor engenheiro Ulrich, 
Nosso Ilustre e Grande Amigo. 

Vale de Couço já tem água 
Porque este Amigo lha deu, 
E o dinheiro p'ra arranjar 
A Igreja do Romeu. 

Capitão Ilídio Esteves 
Faz do concelho um jardim 
E, se diz «que não», às vezes, 
Agora disse» que sim». 

Aos ilustres visitantes 
Dirigimos nossa voz 
E, com respeito, pedimos 
Que não se esqueçam de nós. 

Autora: a professora primária Maria do Amparo Pires 
Ensaiador: Pe António Angélico 
Rancho Folclórico da Casa do Povo 

Estiveram presentes: 

■ Ministro do Interior: Dr. Joaquim Trigo de Negreiros; 
■ Ministro da Obras Públicas: Eng.° Eduardo de Arantes e 
Oliveira; 
■ Subsecretário do Comércio e Indústria: Eng.° Magalhães 
Ramalho; 
■ Presidente da Junta de Energia Nuclear: Eng.° José Frederico 
Casal Ulrich; 
■ Presidente da Câmara de Mirandela: Capitão Ilídio Aires 
Esteves; 
■ Director-Geral dos Serviços de Urbanização: Eng.° Sá e Melo; 
■ Governador Civil do Distrito de Bragança: Dr. Armando 
Valfredo Pires. 

Fonte: No Romeu: inauguração da luz eléctrica. NM. Mirandela. (23/6/57), p. 4. 
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ANEXO 25: 

Razões do aumento da energia eléctrica, em Trás-os-Montes, em 1970: 

l°-os contratos com as Câmaras Municipais tinham sido assinados, antes de 31 de 

Dezembro de 1957, e tinham tido em conta os encargos que, então, oneravam o preço da 

electricidade; 

2°-o despacho de 17/6/1957, do Subsecretário de Estado do Comércio e Indústria, tinha 

fixado uma fórmula tarifária, binómia, para vigorar na região de Trás-os-Montes; 

3o- no reconhecimento de que aquela fórmula tarifária conduziria a preços médios muito 

elevados, em virtude da reduzida utilização dada às instalações, a empresa concessionária 

preferiu praticar tarifas simples que, por mais baixas, estimulariam os consumos e não criariam 

condições difíceis à província; 

4o- a tarifa de compra de energia eléctrica pela CHENOP, à Companhia Nacional de 

Electricidade, que se fusionou com as empresas produtoras, sob a designação de Companhia 

Portuguesa de Electricidade, foi sucessivamente agravada por imposição dos seguintes preceitos 

legais: a) despacho de 19/3/60, do Ministro da Economia, que vigorou de 1/4/60 a 31/12/63; b) 

despacho de 19/3/66, do Secretário de Estado da Indústria, com efeitos retroactivos referidos a 

1/1/64, que vigorou até 31/12/65; c) despacho de 29/3/66, do Secretário de Estado da Indústria, 

com efeitos retroactivos referidos a 1/1/66, que se encontrava em vigor em 1970; 

5°-os preços dos materiais e equipamentos utilizados na indústria de electricidade tinham 

sofrido consideráveis aumentos, nomeadamente o ferro e o cobre, bem como os equipamentos 

eléctricos, mecânicos e electromecânicos; 

6°-o preço da mão-de-obra tinha sofrido igualmente agravamentos, no que respeitava a 

benefícios concedidos a todo o pessoal abrangido pelo contracto colectivo de trabalho, para a 

indústria de electricidade, publicado em 14/2/69. Também se tinha verificado uma subida dos 

salários rurais, em Trás-os-Montes, cujas médias (masculinas) passaram de 21 $30, em 1960, 

para48$40, em 1968; 

7o- o regime fiscal, criado pelo Decreto-Lei n° 45.103 de 1/7/63, agravado com as 

disposições fixadas no Decreto-Lei n° 48.316, de 5/4/68, tinha aumentado a contribuição 

industrial para valores superiores ao triplo, com a consequente incidência na liquidação do 

imposto de comércio e indústria; 

8o- a legislação tinha contribuído substancialmente para o aumento dos encargos que 

oneravam a distribuição da energia eléctrica: o imposto para a defesa e valorização do ultramar, 

regulado pelo Decreto-Lei n° 44.267, de 4/4/67; o imposto de transacções, criado pelo Decreto-
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Lei n° 47.066, de 1/7/66; e o código do imposto complementar, a que se referia o Decreto-Lei n° 

45.399, de 30/11/63; 

9°-a empresa concessionária suportara, sem contrapartidas, durante a vigência dos 

contractos celebrados com os municípios, todos os agravamentos anteriormente descritos, pelo 

que pretendia, em 1970, actualizar as tarifas; 

10°-a evolução da instalação de linhas de alta tensão, em Trás-os-Montes, nos anos de 

1955 e de 1969, foi a seguinte: 

Quadro 25.1 

Linhas de Alta Tensão em Trás-os-Montes (instalação) 

Trás-os-Montes: 
Extensão de linhas de alta tensão 

1955 1969 
a 5 Kw 44,560 km2" 212 km 

a l 5 K w 60,430 km" 1032 km 
a30Kw 84 km 941 km 
a60Kw Okm 109 km. 

Total 188,990 km'4 2 294 km" 

Fonte: REIS, Rogério - Electrificação da província de Trás-os-Montes. NM. Mirandela. (20/12/70), p. 2. 

Na tarefa de instalação das linhas de alta tensão, pesou todo o trabalho realizado pela 

CHENOP, uma vez que concretizou um plano de montagem de 1.000 km, posteriormente 

ampliado para 1.800 km, por sua exclusiva iniciativa e sem quaisquer encargos para o estado ou 

para as autarquias locais; 

11o- a distribuição de energia eléctrica em alta tensão, que inicialmente era assegurada 

unicamente pela Central do Varosa, passou, em 1970, a ser mantida, através da nova subestação 

anexa àquela central, com a potência instalada de 35.500 Kw, e de mais duas construídas em 

Macedo de Cavaleiros e em Vidago, com as potências de 15.000 e 6.300 Kw, respectivamente; 

12o- a energia eléctrica tinha de percorrer um longo circuito para abastecer as localidades 

onde a mesma se produzia, o que a tornava mais cara. A electricidade produzida em Miranda do 

Douro era transportada, desde esta cidade para Vermoim-Ameal-Caniços-Varosa-Trás-os-

Montes, porque, ao longo de 10 anos, não fora construída a subestação do Pocinho, programada 

no II Plano de Fomento e igualmente incluída no III, mas sem nunca ter sido construída. 

Fonte: REIS, R, Op. cit., (20/12/70), pp. 2 e 3. 

Obs.: destes, 39,8 Km de linhas ficavam nos concelhos de Mesão Frio e Peso da Régua. 
23 Obs.: destes, 46 Km de linhas correspondiam a Chaves, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar. 
24 Obs.: no NM, são referidos apenas 103,19 Km, de linhas de alta tensão, em 1955, porque foram retirados ao total 
188,99 Km os referidos nas duas notas de rodapé, anteriores [188,99 - (39,8+46)] = 103,19 Km. 
25 Obs.: em 1970, as linhas de alta tensão atingiam já os 2 500 Km. . 
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ANEXO 26: 

A Previdência Social 

Previdência Social (legislação): 
Legislação Aplicação 

Lein°2 115: 
Reforma da previdência social 

-agrupou, a partir de 1962, as instituições em 4 categorias, todas 
elas incumbidas da protecção ao trabalhador das empresas 
privadas e dispondo, para tal efeito, das Casas do Povo, Casas 
dos Pescadores, Caixas Sindicais, Caixas de Reforma ou de 
Previdência, Associações de Socorros Mútuos e instituições de 
previdência para o funcionalismo público; 
-admitiu ainda nas Caixas Sindicais de Previdência: as Caixas 
de Pensões, Caixas de Seguros e Caixas de Previdência e Abono 
de Família, essas, pela sua maior expansão e importância, 
integradas na federação respectiva. 

Decreto-Lein°46 813, 
criado em 1965: 

(complemento da Lei n° 2 115) 

-foi criada a Caixa Central de Segurança Social dos 
trabalhadores migrantes, cujo aparecimento, dada a 
responsabilidade internacional que envolvia, há muito se 
impunha. 
-os benefícios irradiados dessas caixas dizem respeito a 
substancial alargamento dos seguros da doença e maternidade, 
abono de família, invalidez, velhice e morte, pelos subsídios 
pecuniários concedidos e maiores facilidades e rapidez de 
internamentos, assistência médica e medicamentosa, etc... 

Lei n° 2 092: 
Incremento das construções 

-É preocupação dominante dos serviços oficiais o acesso de 
todos a uma casa condigna e que possa definir com fidelidade o 
crescente nível de progresso e bem-estar da população que se 
vem verificando no país; 
-a lei concedia empréstimos para edificação, aquisição e 
beneficiação de habitações, a trabalhadores abrangidos pelas 
instituições de previdência26; 
-a grande maioria das famílias não dispunha de rendimentos, 
com que pudesse fazer face às volumosas rendas que se 
praticavam, em prédios erguidos pela iniciativa privada; 
- a edificação de casas de renda limitada poderia corrigir e 
atenuar a gritante necessidade regional de habitações; 
-em Mirandela, a carência de habitações agravou-se com o 
aumento progressivo da população escolar das suas escolas; 
- era pedida a construção de mais alguns bairros, idênticos aos 
que a Câmara Municipal de Mirandela e a Santa Casa de 
Misericórdia muitos anos antes tinham erguido, aproveitando os 
empréstimos concedidos por esta lei. 

Fonte: Formação profissional...Op. cit., (29/6/69), pp. 1 e 6. 

«No Cartório Notarial de Mirandela, teve lugar no dia 10 do mês em curso, a seguinte escritora de empréstimo, 
em Mirandela, ao abrigo da lei n° 2092 a mais um beneficiário da Caixa de Previdência de Bragança, para 
construção da sua habitação». In Casas para operários. NM. Mirandela. (12/9/65), p. 1. 
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ANEXO 27: 

Plano de viação rural do concelho de Mirandela 

Designação da obra 
e n° de processo 

Natureza das obras (km) Orçamento 
(contos) 

Compartici
pação 

% 

Designação da obra 
e n° de processo Terraplanagem Pavimentação Reparação Construção 

nova 

Orçamento 
(contos) 

Compartici
pação 

% 
Caminho 

Municipal da EN 
206 a Guide 

(continuação) 

— — — — 4,6 80 

Estrada Municipal 
578 S.Salvador-

Vila Verde 
— 4 — 4 312,5 80 

Estrada Municipal 
535 Vale de 
Gouvinhas 

1,3 — — — 200 80 

Estrada 
Municipal 572 

Romeu 
— 1,5 — — 300 80 

Estrada Municipal 
579 Vale de Asnes — — — 0,9 200 80 

Estrada Municipal 
581 Lamas de 

Orelhão 
— — — 0,8 180 80 

Estrada Municipal 
582 Vila Boa — — — 3,6 500 80 

Estrada Municipal 
599 Carvalhais — — — 0,6 150 80 

Estrada Municipal 
533 Soutilha — — — 1,1 150 80 

Estrada Municipal 
557 Cabanelas — — — 0,4 125 80 

Caminho 
Municipal 1077 

Eivados 
— — — 1,5 150 80 

Caminho 
Municipal 1068 

Miradeses 
— — — 2,5 250 80 

Caminho 
Municipal 1076 Pai 

Torto 
— — — 1,8 250 80 

Caminho 
Municipal 1084 
Vale de Madeiro 

— — — 1 120 80 

Caminho 
Municipal 1083 

Vale de Lobo 
0,1 1,5 — — 175 80 

Caminho 
Municipal 1093 
Vale da Sancha 

— 1,8 — — 150 80 

Estrada Municipal 
582 (reparação e 

betuminoso) 
— — 10 — 500 75 

Totais 1,4 8,8 10 14,2 3 717,1 Totais 1,4 8,8 10 14,2 3 717,1 

Fonte: REIS, R, Op. cit., (4/12/66), p. 6. 
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ANEXO 28: 

Inauguração dos melhoramentos de Vale de Couço 

Visita - data: 30/4/ 60 Local: inauguração dos melhoramentos de Vale de Couço 
Quem visitou Autoridades presentes Objectivo (s) e observações: 

Ministro das Obras 
Públicas, Eng.° Eduardo 
Arantes e Oliveira: 
-pernoitou em Picote 
-inteirou-se das 
necessidades da 
povoação do Vimieiro 
(Romeu); 
-dirigiu-se para Vale de 
Couço para presidir à 
inauguração de 
melhoramentos (p. 1) 

Acompanhado por: 
Eng.° Lousa Viana, do seu 
gabinete, e pelo director-
delegado, delegação de obras e 
edifícios e cadeias, Eng.° 
Pereira de Almeida; Eng.° Sá 
Melo, director-geral dos 
serviços de urbanização, e Dr. 
Horácio Gouveia, governador 
civil do distrito de Bragança 
Aguarda vam-no : 
D.Abílio Vaz das Neves, bispo 
da diocese; Manuel Menéres e 
família; Conselheiro Dr. Trigo 
de Negreiros, Juiz Presidente 
do Supremo Tribunal 
Administrativo; Eng.° Vasco 
Pinto Leónidas, presidente da 
JCI; Eng.° José Albino 
Machado Vaz, presidente da 
Câmara Municipal do Porto; 
Eng.° Álvaro Trigo de Abreu, 
inspector chefe da direcção-
geral de serviços agrícolas; 
Coronel Augusto Pinto 
Sequeira, Governador Civil de 
Vila Real; Coronel Augusto 
José Machado, presidente da 
Junta distrital de Bragança; Dr. 
Eduardo José Fins Pinto 
Bartilotti, presidente da Câmara 
Municipal de Mirandela; Dr. 
Justino Victor Falcão, delegado 
do Instituto Nacional do 
Trabalho, em Bragança; Engos 

João José Rodrigues e Gomes 
de Almeida, respectivamente 
director de estradas e director 
dos serviços de urbanização do 
distrito; Eng.° Elói Costa Lage, 
chefe da brigada técnica da III 
região; Luís Faceira de Sousa, 
delegado provincial da Junta de 
Colonização Interna; Dr. 
Mário Alfredo Araújo, 
médico da Casa do Povo do 
Romeu; Dr. Francisco Videira 
Pires, director do Mensageiro 
de Bragança e outras 
destacadas personalidades da 
região, (p. 1)  

l-o seu antecessor, Eng.° José Frederico Ulrich 
(4/2/47 a 2/4/54), muitas vezes nos concedeu a 
honra de sua presença e magnanimamente 
atendeu sempre as justas pretensões da nossa 
região; 
2- Aliás, Mirandela bem merece a atenção dos 
altos poderes públicos. A sua localização 
privilegiada, a sua valiosa produção agrícola, o 
seu próspero comércio, a sua desenvolvida 
indústria, os lídimos valores que tem dado à 
Nação (estadistas eminentes nos mais elevados 
postos do poder central, ajudaram a engrandecer 
Portugal), a honrosa presença dos seus filhos no 
Ultramar e no Brasil, tudo se congrega para que 
a administração pública a ausculte e ampare. 
3- É pobre a sua gente por falta de recursos 
próprios, mas é rico o seu meio agrário, que 
aguarda que o fomento privado e estatal o 
dignifique, como é mister. 
4- Mirandela orgulha-se de ser um dos 
primeiros concelhos do país a apresentar ao 
senhor ministro das Obras Públicas «uma 
aldeia portuguesa melhorada», em boa hora 
idealizada por sua Excelência e acarinhada e 
executada por senhor Manuel de Araújo 
Meneres, dinâmico sócio-gerente da Sociedade 
Clemente Meneres27. 
-as ruas calcetadas a paralelepípedos, 
lindamente ornamentadas 
- O Eng.° João Rodrigues descerrou uma placa-
seta com a inscrição "Vale de Couço: uma 
aldeia transmontana melhorada". 
O bispo descerrou uma placa que dá o nome à 
artéria que liga a povoação à Estrada Nacional, 
a qual fica a chamar-se Rua Eng.° Arantes de 
Oliveira. O cortejo percorreu toda a povoação 
em cujos arruamentos por diversas 
individualidades foram descerradas placas com 
os nomes de: Rua Eng.° Frederico Ulrich, Rua 
Conselheiro Trigo de Negreiros, Rua José 
Menéres... 
-visita a algumas moradias, todas elas 
completamente reformadas, mobiladas e 
devidamente electrificadas, onde admiraram o 
asseio e arranjo das mesmas. 

Visita Ministerial.. .Op. cit., (1/5/60), p. 6. 
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- o cortejo dirigiu-se para o local onde se situa a 
nova capela, onde o bispo da diocese procedeu à 
bênção solene do templo, a que assistiram todas 
as individualidades e muito povo, o reverendo 
José Xavier de Almeida e o pároco da freguesia, 
reverendo António Angélico. Houve missa 
acompanhada a órgão. 
-Finda a missa, o cortejo dirigiu-se para a Casa 
do Povo do Romeu, as melhores instalações no 
género do distrito, onde houve uma sessão 
solene. No largo fronteiriço, aguardavam-no 
muito povo, onde se ostentavam 3 tabuletas 
representativas das povoações de: Vimieiro, 
Romeu e Vila Verdinho, juntamente com a 
bandeira da Casa do Povo local. (p. 1) 
(Anexo 37).  

Recepção: festiva, nas duas localidades: no Vimeiro e em Vale de Couço, onde foi recebido por milhares de 
pessoas; a Banda de Música da Associação de Socorros Mútuos dos Artistas Mirandelenses executou a Maria 
da Fonte; o estrelejar constante de morteiros; guarda de honra: Bombeiros Voluntários de Mirandela.  
Discursos: 
-as obras de renovação da povoação de Vale de Couço tinham começado cerca de 1950, obras que nunca mais 
pararam; 
-comparticipação do Eng.° Arantes e Oliveira na ajuda para a construção da nova capela, pois que, sem ela, a 
obra não se poderia efectuar; 
-A esta realização, também o conselheiro Trigo de Negreiros se quis associar, deixando obra feita no concelho, 
no distrito e no país; 
-as inaugurações: a luz eléctrica (pelo Ministro das Obras Públicas, o conselheiro Trigo de Negreiros, o seu 
maior impulsionador no distrito, e Eng.° Frederico Ulrich); do edifício da Casa do Povo de Romeu (pelo 
Ministro das Corporações e conselheiro Trigo de Negreiros, na ocasião titular da pasta do Interior). 
-«aonde havia escuridão, a não ser pelos intervalos dos telhados, por onde também entrava o frio, há 
menos frio, porque os tectos, de todas as divisões foram forrados, passando a haver luz que entra pelas 
janelas, com vidros e também a que, por milagre, se comanda por um pequena chaveta, à entrada de 
uma porta - luz eléctrica — cujas instalações foram pagas pelos interessados. O desinteresse, ambiente 
que não podia modificar hábitos que vinham de séculos, deu lugar quase a um concurso, para ver quem, 
dentro da modéstia de pequeníssimos orçamentos, era capaz de fazer melhor». 
-«a miséria é muita em volta de Romeu». As pretensões de Romeu: fornecimento de água, cujo projecto se 
encontrava há bastante tempo em Lisboa; de Vila Verdinho, que não pertencia à freguesia, mas que se situa nas 
proximidades e no Inverno ficava isolada do mundo, não possuía meios de acesso: faltava-lhe uma ponte que 
substituísse a que se encontrava em ruínas, e para a qual já existia uma estimativa. Necessitava também esta 
povoação de água, cujo projecto se encontrava em Lisboa, na respectiva repartição; de Vimieiro, que também 
não tinha água e que no Inverno ficava isolada da estrada pela lama, encontrando-se os respectivos projectos 
— abastecimento de água e calcetamento de ruas — em Lisboa». 
-«se o senhor ministro das obras públicas entender que o que viu na povoação em festa se pode estender e 
ampliar às restantes - Romeu, Vila Verdinho e Vimieiro - [Manuel Menéres] põe à disposição a mesma boa 
vontade com que se trabalhou em Vale de Couço, assegurando que a contrapartida para a comparticipação do 
Estado não deixará de aparecer». 
-o governador civil: o distrito de Bragança, «um distrito distante que esteve fora dos caminhos do progresso e 
que viveu longos anos na escuridão e no esquecimento. Escuridão como que se começa a diluir, quando o Sol 
se esconde e a Lua deixa por desnecessário de ser a única lâmpada que iluminava os nossos aglomerados 
rurais; esquecimento que a presença do senhor Ministro das Obras Públicas, reveladora do maior interesse por 
aqueles que não mereciam nem a miséria em que viviam, nem o abandono a que os condenaram, impõe real 
aparecimento»; «o distrito de Bragança quer viver e quer que o conheçam e lhe façam justiça. Tem riquezas 
naturais, morais e espirituais suficientes para ocupar um lugar mais alto. Não desesperamos todavia de o 
conseguir. Se hoje temos pressa, é porque nos atrasamos na corrida que se iniciou vai a fazer 34 anos»; 
-«na obra que Vossa Excelência senhor Ministro inaugurou está presente o espírito, a inteligência e, 
sobretudo, o coração de alguém que sente e vive os problemas que integram o drama dos economicamente 
mais débeis, da boa e heróica gente transmontana, que arranca pelo esforço, pela fadiga, na gesta de gerações 
em que a única luz que os guia é aquela que brilhou no Calvário, da terra que os vai recolhendo o pão de cada 
dia»; «não fora o governo da Nação e Vossa Excelência senhor Manuel Meneres e esta obra admirável de tão 
larga projecção não seria possível. A propriedade do Romeu desempenha uma função social. Nem a lei é letra 



morta, nem o senhor Manuel Meneres morreu para a prática dos deveres cristãos. 
Medita na singularidade da expressão "aldeia transmontana melhorada" e faz votos por que tal placa 
desapareça brevemente por inútil, quando as restantes encontrem um amigo, uma dedicação como a do senhor 
Manuel Meneres. Refere-se ainda à história do Romeu, formulando votos para que Vale de Couço continue a 
progredir à sombra protectora da família Meneres. 
-O presidente da Câmara Municipal de Mirandela: uma hora alta desta progressiva freguesia «O lugar de Vale 
de Couço, desta freguesia, deixou de ser uma povoação antiquada, inestética, sem conforto e higiene. Por 
verdadeiro milagre, apresenta-se hoje perante os nossos olhos embaciados de emoção como uma 
autêntica maravilha de beleza, de conforto, de progresso e de justiça social. E esta maravilha deve-se, sem 
dúvida, à acção de Vossa Excelência, do seu ilustre antecessor e do nosso querido conterrâneo excelentíssimo 
senhor conselheiro Dr. Trigo de Negreiros. 
Vale de Couço é, senhor Ministro, um dom do governo, aperfeiçoado e modelado pela inteligência e 
generosidade de Manuel Meneres. 
«Senhor ministro, peço a Vossa Excelência que tudo faça por nós [...] as realizações que mais nos preocupam, 
na sede do nosso concelho: o Palácio da Justiça, já posta a concurso, uma pousada de turismo [...] uma praia 
fluvial, [...] a construção de um açude no rio Tua e de um muro de suporte na sua margem direita. 
Vossa Excelência sabe bem o que está em curso no nosso concelho e aquilo que em breve entrará na fase de 
execução» 
-O senhor conselheiro Trigo de Negreiros: «a obra inaugurada poderia servir de exemplo para outras 
regiões e que o seu principal obreiro tinha sido o senhor Manuel Meneres, a quem felicitava. 
-o Ministro das Obras Públicas: «Disse do interesse que o governo da Nação tem pelos problemas dos meios 
rurais e da necessidade de os seus capitais que emigraram para as cidades regressarem ao ponto de 
partida, a fim de melhor contactarem com a classe menos abastada e se poderem realizar mais obras como a 
de Vale de Couço, onde o principal impulsionador foi o senhor Manuel Meneres. Dirigindo-se à imprensa 
pediu para que se fizesse eco do milagre que se tinha operado na povoação em festa, tornando-a "uma aldeia 
transmontana melhorada", digna de ser visitada por aqueles que pretendam conhecer o país. 
-«o auxílio do Estado não será negado, caso o milagre de Vale de Couço se possa operar nas restantes 
povoações da freguesia e em Vila Verdinho.» — disse o Ministro das Obras Públicas 
O Eng.° Arantes de Oliveira, de passagem por Mirandela, apeou-se e demorou-se cerca de uma hora, 
acompanhado pelo Conselheiro Trigo de Negreiros, Governador Civil do distrito, presidente da Câmara 
Municipal, director dos serviços de urbanização do distrito e outras entidades oficiais, percorreu o Parque do 
Império e a avenida da República, inteirando-se das obras que ali pretende efectivar. 
A pedido do senhor Eng° Olímpio Rocha, presidente da direcção do Sport Club de Mirandela, o senhor 
Ministro das Obras Públicas, com as entidades oficiais presentes, visitou o ginásio-sede, cujas obras se 
encontram na fase de conclusão, prometendo a comparticipação para aquisição do respectivo mobiliário, (p. 4) 

Fonte: Visita ministerial...Op. cit., (8/5/60), pp. 1 e4. 
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ANEXO 29: 

Remodelação e melhorias nas habitações de Vila Verdinho 

«Há 17 meses que se começou [Março 62] e não houve um único telhado que não fosse feito de 
novo ou quase, embora aproveitando a telha velha que havia e comprando mesmo alguma; [...] 
nas 67 construções desta aldeia, em que interviemos28, não houve uma em que não fosse preciso 
mexer, para aprumar, para solidificar, para rasgar janelas e, muitas vezes, apear para rarefazer. 
Não há nenhuma janela sem vidros, foram feitas e aplicadas 111 e não havia nenhuma em todas 
as casas restauradas. Fizeram-se quase 4.500 m2 de telhados, não houve travejamento ou soalho 
que não fosse preciso reforçar e nivelar e, a maior parte das vezes, fazer-se de novo. 
Fizeram-se larguíssimos centos de metros quadrados de paredes, inferiores e de tabiques, 
aplicaram-se 198 portas novas; não há mais ninguém a dormir em quartos sem ser assoalhados, 
não se vê mais o céu pelos telhados, pois todas as divisões dos 48 lares beneficiados são 
forradas; não há mais telha vã, não há mais chuva a cair sobre a mísera enxerga, já não mais é 
preciso estender um pouco de plástico para as pobres mantas não ficarem encharcadas. 
O chão das cozinhas está nivelado e lajeado ou cimentado. Há luz eléctrica em muitas casas e se 
nem todos puderam pagar as instalações, eles as pagarão: não há que recear. O plano de 
urbanização foi cumprido. Fizeram-se expropriações sem atritos, e o assunto foi resolvido em 
meia hora, em conversa amiga. 
Aqui, no largo, havia 3 proprietários: a um, infelizmente já falecido, deu-se algum dinheiro; 
com outro, em substituição das desconjuradas pedras que ali tinha, está-se a colaborar na 
construção de uma nova casa; o mais pobre de todos, em troca de uns metros de terreno e 
poucas pedras, far-se-ão as paredes do seu futuro lar. Ninguém ficou prejudicado». 

Fonte: A visita ministerial...Op. cit., (25/7/63), pp. 16 e 17 (Excerto do discurso de Manuel Menéres) 

: s O operário José da Silva foi o principal obreiro da renovação da aldeia de Vila Verdinho, pelo que foi dado o seu 
nome a uma das ruas da aldeia (p. 32). O Ministro das Obras Públicas afirmou «que vinha investido de uma 
honradíssima missão, da parte do senhor Presidente da República: para entregar ao operário José da Silva a 
Comenda de Mérito Industrial com que o tinha agraciado» (p. 35). In A visita ministerial.. .Op. cit., (25/7/63). 
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ANEXO 30: 

Visita do PR a Vila Verdinho e passagem pelo Cachão 

Visita oficial - data: 30/8/64 Local: Vila Verdinho/Mirandela/Cachão 
Quem visitou Autoridades presentes Concretizações 

0 Presidente da 
República, Américo 
Tomás 

-acompanhado do Dr. Santos Júnior, 
Ministro do Interior; Eng.° Arantes e 
Oliveira, Ministro das Obras Públicas; 
general Humberto Pais Martins dos 
Santos, chefe da casa militar da 
Presidência da República; capitão-de-
fragata Guilherme dos Reis Tomás e 
capitão-tenente Carlos Benvindo dos 
Reis Fonseca, respectivamente, 
ajudante de campo e oficial às ordens 
do supremo magistrado da nação; 
general Avelino Barbieri de Figueiredo 
Baptista Cardoso, comandante general 
da GNR; general Fernando de 
Magalhães Abreu Marques e Oliveira, 
comandante geral da PSP; e general 
Alfredo Ferraz Pinto de Oliveira, 
comandante da Ia região militar 
(comitiva oficial). 
-do Dr. Horácio António Gouveia, 
governador civil do distrito; coronel 
Augusto José Machado, deputado e 
presidente da Junta distrital; Dr. 
Justino Victor Falcão, delegado do 
INTP; coronel Salvador Luz Teixeira, 
comandante distrital da Legião 
Portuguesa; tenente Álvaro da Silva 
Freitas Palmeira, comandante distrital 
da GNR; Adriano Augusto Pires, 
presidente da edilidade de Bragança e 
outras individualidades distritais... 

-vinha de Bragança e dirigia-se em direcção à 
estação de comboio de Foz-Tua; 
-visitou Vila Verdinho; 
-passou por Mirandela, onde foi realizada uma 
pequena cerimónia; 
-parou por alguns momentos no Cachão. 

-Tendo saído de Bragança, cerca das 9,30 h, chegou ao cruzamento da EN com a Estrada de Monte Meões, 
onde era esperado por muito povo e onde se encontrava o senhor Manuel Menéres que agradeceu a honra que 
o chefe de Estado lhe dava, ao ter acedido ao seu convite para visitar Vila Verdinho, a 2a "aldeia transmontana 
melhorada". 
A entrada da aldeia, o povo vitoriou o supremo magistrado da Nação, que percorreu quase todas as ruas, cuja 
renovação admirou, tendo felicitado o seu principal impulsionador. 
-Regressando à EN, o Almirante Américo Tomás seguiu em direcção a Mirandela, onde chegou cerca das 1 Ih, 
sendo aguardado pelos Drs. Eduardo Fins Pinto Bartilotti e António Adriano de Morais Castro, 
respectivamente presidente e vice-presidente da Câmara Municipal; Dr. Adérito Marcelino Rodrigues e David 
Dias Tavares, vereadores da mesma edilidade, com o respectivo estandarte municipal; conselheiro Dr. Trigo 
de Negreiros, presidente do supremo tribunal administrativo; Dr. José Damasceno de Campos, procurador da 
Câmara Corporativa e director da colónia penal de Santa Cruz do bispo; Dr. Alberto Feliz de Carvalho, 
ministro plenipotenciário e presidente da comissão concelhia da UN; Eng.° Ag.° Álvaro Trigo de Abreu, 
inspector-chefe da direcção-geral de serviços agrícolas; Manuel Menéres, presidente da Comissão de 
Melhoramentos das Casas Transmontanas; Dr. João dos Santos Rodrigues, provedor do hospital de S.João, do 
Porto; Aníbal Coelho Rocha, vice-provedor do hospital regional N'S3 do Amparo - Mirandela; Dr. Manuel 
António Teixeira Júnior, chefe da 2a delegação da Junta Nacional dos Produtos Pecuários; Eng.° Ag.° José 
Sobreira Mogo, chefe da 2a delegação da inspecção-geral dos serviços agrícolas-industriais; cónego Dr. 
Armando Manuel Ferreira, Eng.° António Eduardo de Araújo Faria, Dr. João Baptista Borges, José da Cruz 
Pires e Dr. Francisco José Calejo Pires, Eng.° Olímpio Rocha, coronel António Eduardo de Oliveira Faria, 
Dr.José Eduardo Pires e Bonfim da Costa Neves; Frederico Joubert Cabral de Quadros, chefe de Zona da 
Intendência dos Abastecimentos; João António dos Santos Vilares, presidente da Junta de Freguesa de 
Mirandela; Jorge Dinis Vaz Pires, chefe da secretaria da Câmara Municipal de Mirandela; Fernando Francisco 
Fraga Morais, chefe de secretaria dos serviços municipalizados; Luís Ferraria Alves, chefe da secção de 
Finanças e muitas outras individualidades de relevo do nosso meio e ainda a massa anónima calculada em 
muito mais de um milhar de pessoas. 
Presentes, também, as direcções das associações e organismos locais, com os estandartes: Associação de 
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Socorros Mútuos dos Artistas Mirandelenses, Corporação dos Bombeiros Voluntários, e Cruz Amarela com 
seu corpo activo, UN, Grémio do Comércio, Sindicato Nacional dos Motoristas do distrito de Bragança, 
Sindicato Nacional dos Ferroviários, Aero Club de Mirandela, Sport Club de Mirandela e Casas do Povo de 
Mascarenhas e Frechas. 
-Apeou-se junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários, tendo subido aos ares muitos morteiros, enquanto a 
banda de música da Associação dos Socorros dos Artistas Mirandelenses executava o hino nacional. 
O supremo magistrado da Nação, depois de ter sido muito cumprimentado e ovacionado, acompanhado da sua 
comitiva oficial, autoridades concelhias e distritais, e muito povo, percorreu a pé a principal rua da nossa vila 
[Mirandela], que se encontrava lindamente ornamentada com centenas de grandes bandeiras, de onde 
sobressaíam as cores nacionais, até à Av. da República, por entre alas de povo, que não se cansava de vitoriar 
e de aplaudir, debaixo de uma chuva constante de milhões de papelinhos brancos e verdes, lançados das 
janelas e varandas dos edifícios... 
Chegou à Avenida da República, ladeado pelo jovem grupo folclórico de São Tiago e pelas entidades oficiais. 
O chefe de Estado tomou lugar no estrado, onde se celebrou uma pequena cerimónia, em que usou da palavra 
o presidente da Câmara Municipal de Mirandela, que agradeceu tão honrosa visita e, depois de solicitar a 
criação, nesta vila, de uma escola comercial e industrial, pediu licença para oferecer um exemplar da História 
de Mirandela, da autoria do falecido Pe Ernesto Sales e também de um exemplar do último número do NM. 
O presidente da República disse que ia interceder, junto do Ministro da Educação Nacional, para que o sonho 
mirandelense se tornasse em realidade. 
Em seguida, e a muito custo, o cortejo automóvel seguiu em direcção a Vila Flor, tendo estacionado por 
poucos momentos na povoação do Cachão, onde os operários dos trabalhos em curso, da FGLNT, dispensaram 
ao Presidente da República calorosas salvas de palmas. A Câmara Municipal de Mirandela e os bombeiros 
voluntários integraram-se no cortejo de automóvel, até ao limite do nosso concelho. 

Fonte: A passagem.. .Op. cit., (6/9/64), pp. 1 e 6. 



ANEXO 31: 

Inauguração do Centro de Assistência social do Romeu 

Visita oficial - data: 22/5/65 Local: Romeu 
Quem visitou Autoridades presentes Concretizações 

Os ministros das Obras 
Públicas e da Saúde e 
Assistência 

-acompanhados dos seus secretários e 
do Dr. Coriolano Ferreira, director-
geral dos hospitais.  

-inauguração do Centro de Assistência Social 
do Romeu - parque infantil. 

-foram aguardados no limite de 
concelho, freguesia de Franco, pelos 
senhores Dr. Damasceno de Campos, 
governador civil, Dr. António Caiado 
Ferrão, Presidente da Câmara de 
Mirandela, João dos Santos Vilares, 
vice-presidente da Câmara, coronel 
Augusto Machado e Eng.° Ilídio 
Esteves, respectivamente presidentes 
da UN distrital e concelhia e provedor 
do hospital regional. Capitão Manuel 
Delmar Fernandes e tenente Álvaro da 
Silva Freitas Palmeira, comandantes da 
GNR distrital e da secção de 
Mirandela. Capitão Amadeu Coelho, 
comandante da PSP distrital, Eng.° 
João Rodrigues, director de Estradas, 
Dr. António Reis, delegado do INTP, 
presidente da Federação das Casas do 
Povo, e Dr. Renato Cantista, director 
da zona hospitalar do norte.  

Recepção: festiva 
- 11 h: a caravana chegou ao Romeu. A entrada da aldeia transmontana melhorada de Vale de Couço, os 
visitantes foram aguardados por Manuel Menéres e família, direcção da Casa do Povo e demais entidades, 
seguindo-se uma breve visita à referida povoação, agora beneficiada numa 2a fase. Perante o maior 
entusiasmo dos seus habitantes, foi inaugurado, pelo titular da pasta da saúde e assistência, o Centro Social -
Parque Infantil - que já tem a funcionar, a título experimental, uma secção de artesanato e estando prevista a 
abertura de um patronato. 
No terreno, oferecido pelo senhor Manuel Meneres para o efeito, teve lugar uma sessão solene, que foi 
presidida pelo Ministro das Obras Públicas, ladeado à direita pelo seu colega da saúde e assistência e pelo 
governador civil e à esquerda pelo Eng.° Vasco Leónidas, presidente da Junta de Colonização Interna, e pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Mirandela. Em cadeirão especial sentou-se sua Ex.cia Reverendíssima, Dr. 
Manuel de Jesus Pereira, bispo da diocese. 
- Depois do senhor Manuel Menéres ter explicado a necessidade que há em criar nas aldeias estabelecimentos 
assistenciais deste género, referiu os aspectos de valorização da criança, a atingir com esta obra. Disse que 
havia ter feito o que havia prometido ao senhor ministro da saúde, quando da sua última passagem pelo 
Romeu, terminando por dizer da sua esperança em que este melhoramento seja brevemente concluído, 
conforme projecto que ali mostrara. 
O Ministro da Saúde enaltecera a obra que acabara de inaugurar, referindo-se ao interesse que ao seu 
ministério vem manifestando a preparação da criança, o amparo de que os meios rurais necessitam e que, pela 
sua parte, ao agradecer ao senhor Manuel Menéres o trabalho desenvolvido, lhe era imensamente grato poder 
referir que a sua promessa fora em muito ultrapassado. Tendo em atenção o interesse da obra, o ministro pôs à 
disposição de Manuel Menéres, em percentagem idêntica à comparticipação prometida para este centro, a 
importância para mais 2 centros que irão beneficiar outras tantas aldeias. 
-Depois, o Eng.° Vasco Leónidas proferiu o seguinte discurso: [...] os serviços do estado, que têm por missão 
ajudar o mundo rural a vencer a crise grave em que se debate só têm que agradecer à Providência, quando 
encontram colaboradores que lhe oferecem tanta dedicação, tanta competência e tanta confiança. 
As obras, aqui levados a efeito, têm constituído por si e pela forma como se executam, exemplo frutuoso com 
os maiores reflexos em todo o país. Elas representam, além do mais, uma nova metodologia de acção do 
mais alto significado em que o Estado se limita a conceder os apoios mínimos, julgados indispensáveis, 
deixando ao espírito de iniciativa dos lideres locais o encargo de incentivarem todas as potencialidades 
regionais e levarem por diante a execução dos empreendimentos. 
Eu atrevo-me a afirmar - e alguma experiência e autoridade tenho para o fazer — que esta é a melhor forma de 
se realizar trabalho em profundidade e é, ainda por cima, a mais barata. Por isso, e pela parte que porventura 
represento, nesta tarefa comum, só tenho a agradecer ao grande impulsionador da Comissão de 
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Melhoramentos das Aldeias Transmontanas toda a sua generosa actuação, aonde não sei que mais deva 
distinguir: se o carinho, dedicação e o bom senso, que a informa, se o sentido de equilíbrio arquitectónico e 
artístico com que a executa. 
E ao agradecer-lhe, quero dirigir na pessoa de V. Ex.cm, os meus cumprimentos a toda a ilustre família 
Menéres, exaltando a tradição que tão bem tem encarnado de amor à terra e ao progresso desta região. E 
desejo ainda informar V. Ex.cia que o senhor Secretário de Estado da Agricultura já autorizou as despesas 
com a colaboração da Junta na renovação da aldeia do Romeu. Porque sei quanto esta notícia é grata à 
Comissão de Melhoramentos das Aldeias Transmontanas, aproveito este ensejo para, publicamente, a 
transmitir. 
[...] julgo, porém, que devo acrescentar mais uma palavra e essa refere-se ao trabalho de cooperação e de 
acção concertada de todos os intervenientes, de que o melhoramento destas aldeias também tem constituído 
exemplo, altamente esclarecedor, que merece ser devidamente realçado. A volta da acção, empreendida pela 
Comissão de Melhoramentos das Aldeias Transmontanas juntou-se, na verdade, um conjunto de boas 
vontades, numa acção coordenada, por parte quer dos organismos do Estado, quer das autarquias locais, quer 
dos particulares e da própria comissão, que vem permitindo executar trabalho útil e eficiente, de autêntica 
promoção rural. O espírito de conjugação de esforços, que tem presidido a estes trabalhos, tem tanto mais 
interesse, quanto é árdua, penosa e difícil a caminhada que vem sendo encetada, no sentido do fomento das 
regiões menos evoluídas do país. 
Não será ousadia afirmar que, ou nos juntamos todos num esforço comum, ou não encontraremos soluções 
justas e equilibradas para vencer a batalha da valorização das nossas populações rurais e da sua 
participação no desenvolvimento económico do país. Não se podem nem devem alimentar dúvidas, que a 
forma como se processa a nossa agricultura, numa marcha lenta e insegura de progresso, desfasada em relação 
ao aliciante e rápido desenvolvimento dos outros sectores, não pode interessar as populações que dela vivem, e 
que por esse motivo tendem a abandoná-la, num êxodo rural descontrolado que, provocando fortes 
desequilíbrios demográficos, está criando problemas políticos, económicos, sociais e humanos dos mais 
graves. 
Na realidade, as verdadeiras causas do êxodo rural residem sobretudo nas deficientes condições das 
regiões de origem. Haverá, por isso, necessidade de combater essas causas e de criar, em pleno mundo rural, 
os caminhos indispensáveis ao seu desenvolvimento e, dentre estes, sem dúvida os que mais rapidamente 
conduzam à valorização das respectivas populações. Ora, esta valorização só pode, na verdade, processar-se, 
actuando-se dentro de um quadro de desenvolvimento regional que tenha em conta as várias potencialidades e 
os diferentes interesses para, assim, permitir um salutar equilíbrio entre os diversos sectores, conjugando ao 
mesmo tempo e desta forma o desenvolvimento agrícola, com o das outras actividades. 
Deste multiplicar de esforços, paralelamente exercidos, resultará maior riqueza e correspondente valorização e 
promoção humanas para as zonas rurais. Mas para se poder exercer uma acção desta natureza, em larga escala, 
torna-se necessária a criação, ao nível dos serviços, dos técnicos, dos lideres regionais e das próprias 
populações de uma mentalidade aberta e saudável que permita por um esforço de ajuda mútua, por um 
despertar de desenvolvimento comunitário, à procura dos valores que impulsionem todas as actividades 
económicas e sociais, culturais e espirituais, complementares das actividades agrícolas. Ora, essa mentalidade, 
esse espírito de conjugação de esforços, encontramo-lo ao nível local nas obras aqui levadas a efeito e temo-lo 
encontrado também ao nível dos serviços do Estado que se debruçam sobre os problemas difíceis e 
apaixonantes do bem-estar das populações rurais e da sua promoção social. 
Sobre Vila Verdinho: «empreendimentos desta natureza devem ser intensificados e orientados, no sentido das 
zonas mais carecidas do território. Uma política de cooperação entre todos os ministérios e entre os vários 
departamentos e autarquias interessadas que ponha todas as possibilidades legais, técnicas e financeiras de que 
dispõem, a actuar em conjunto, em prole do comum, sem sobreposições, no verdadeiro espírito de equipa, 
permitirá o estabelecimento justo das indispensáveis prioridades e a utilização económica e integral de todos 
os recursos, por forma a obter-se, com a maior rapidez, a melhoria das condições materiais, culturais, 
espirituais e cívicas de tantas regiões desfavorecidas do país». 
Os melhoramentos realizados nestas aldeias, o esforço de cooperação que os animou, e a presença de V. Ex.cias 

senhores ministros dão-nos a certeza de que estamos no bom caminho e nos encontramos perante um 
testemunho bem significativo de uma mentalidade renovadora, plena de fé e de espírito realizador. 
Resta-me manifestar a minha convicção de que as populações que vêm beneficiando destes melhoramentos, 
hão-de constituir no futuro, pelo seu respeito a Deus e por seu amor à terra, exemplo claro e vivo de que toda 
esta acção se realizou, na verdade, para promoção humana, equilíbrio social e valorização da grei. 
O almoço foi servido na casa Menéres... 

Fonte: Os Ministros das Obras Públicas e Assistência no Romeu. NM. Mirandela. (30/5/65), p. 6. 
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ANEXO 32: 

O restaurante Maria Rita e os melhoramentos do Romeu 

A estalagem Maria Rita, que se tornou num restaurante com o mesmo nome, teve sempre 

um impacto na vida da aldeia do Romeu e da respectiva região em que apareceu inserida. 

O jornal NM fez a cobertura da cerimónia realizada por Manuel Menéres, neste 

restaurante, para dar a conhecer à imprensa os melhoramentos realizados na aldeia do Romeu e 

as transformações por que passou aquela casa: 

«Testemunhos numismáticos expostos ao visitante atestam-nos que a freguesia do Romeu é 
pelo menos coeva da época gloriosa dos descobrimentos, pois ali foram encontradas, quando 
de recentes trabalhos de restauro, moedas que vão de D.Afonso IV (1430) a D. Pedro V 
(1859). 
[...] Foi no aconchego da sala de jantar, tipicamente regional e acolhedora, mas despida de 
luxos, que nos reunimos nessa Maria Rita contemporânea, visionando a vida intensa da 
secular estalagem, nos tempos em que sendo por ali caminho obrigatório entre Lisboa e Porto 
para Bragança, a ela se acolhiam os caminheiros da mala-posta. 
Pedras e mobiliário, pacientemente devolvidos à fisionomia que os anos ou a incúria haviam 
carcomido, ergue-se desde há pouco no Romeu uma vida nova e um ambiente repousante, 
mas não é só isso. 
A alma extasia-se com a arte, a beleza e a gastronomia, postas ao serviço da Ia infância. E da 
pobreza, isto é, das crianças do Romeu e dos necessitados de Mirandela, que as Conferências 
Vicentinas amparam. 
O colaborador da pequena ou grande imprensa terá fixado este ou aquele ângulo: o 
estrafogueiro ou o forno que fixam para a posteridade a cozinha de antanho; a impressionante 
janelinha que nos reflecte o quarto dos nossos avós; o escano que convida ao recolhimento; o 
nicho quase místico, as muitas flores que espalham doçura, as peças regionais autênticas, 
como se deliciou com a mesa toda ela a impor méritos locais». 

Fonte: (Aldeias transmontanas melhoradas)...Op. cit., (22/5/66), p. 6. 
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ANEXO 33: 

Para melhorar as três aldeias transmontanas, foram feitas: 

-grandes obras em 138 casas; 
-cerca de 11.000 m de telhados; 
-cerca de 3.600 m de tectos; 
-cerca de 1.950 m de divisórias; 
-cerca de 4.600 m de pavimentos; 
-cerca de 20.000 m de ruas calcetadas; 
-263 janelas; 
-471 portas; 
-118 lareiras e chaminés; 
-6.500 m de estrados; 
-1 ponte; 
-10 fontanários; 
-3 lavadouros; 

E distribuídos: 

-121 camas; 
-242 cadeiras; 
-97 cómodas; 
-34 arcas; 
-122 lavatórios; 
-105 mesas-de-cabeceira; 
-156 cabides roupeiros; 
-109 espelhos; 
-30 mesas; 
-38 louceiros banca; 
-32 bancos de lareira; 
-33 aparadores 
-centenas de cobertas, colchas e lençóis. 

Fonte: Museu de Curiosidades, sala Manuel Menéres: Romeu 
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ANEXO 34: 

AS ALDEIAS EM ESTUDO 

Fig. 34.1 - Aldeia da Coleja (vista panorâmica) 29 

29 PORTUGAL SÉCULO XXI - Distrito de Bragança. Carrazeda de Ansiães (Seixo de Ansiães). 2a Ed. [CD-ROM 1]. 
Matosinhos: O nosso país. 2001. 
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Fig.34.2 - A aldeia do Cachão (vista panorâmica) 30 

Fig. 34.3 -A aldeia do Romeu (aspecto geral) 31 

30 Concelho de Mirandela. Freguesia de Frechas [Em linha]. [Consult.7 Set. 2006]. Disponível em: <URL: 
http://www.cm-mirandela.espigueiro.pt/freguesias/freg frechas.html data 7 Set 2006>. 

SILVANO, Isabel - O Museu vai à Escola: em busca do Vale Encantado. Jerusalém do Romeu. [CD-ROM]. 25 
Mar. 2003. 
31 
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Fig. 34.4- A aldeia de Vale de Couço (vista panorâmica) 32 

Fig. 34.5 - Vale de Couço (linha de caminho-de-ferro) 

Figs. 34.4 e 34.5 - Fotografias pessoais tiradas dia 16/3/2003. 
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ANEXO 35: 

MONUMENTOS DA COLEJA E ARREDORES 

Fig. 35.1- Capela de Santa Maria: Coleja 33 Fig. 35.2 - Igreja Matriz 
de Seixo de Ansiães 

Fig. 35.3 - Escola Primária da Coleja 34 

Figs 35.1e 35.2: Concelho de Carrazeda de Ansiães. Galeria de fotos [Em linha]. [Consult. 7 Set. 2006]. 
Disponível em: <URL:http://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/galeria fotos/categoria.asp?tema=Igreias%20e% 
20capelas%20do%20 concelho&pub=l 166>. 

E.B.l de Coleja. A nossa escola [Em linha]. [Consult. 7 Set. 2006]. Disponível em: <URL: http://www.ebl-
coleia.rcts.pt/>. 

65 

http://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/galeria
http://www.eblcoleia.rcts.pt/
http://www.eblcoleia.rcts.pt/


Fig. 35.4 - Senhora da Ribeira (cais fluvial e marina) 35 

Fig. 35.5 - Quinta do Vesúvio ou da Ferreirinha (em frente à Senhora da Ribeira) 36 

35 PORTUGAL SÉCULO XXI - Distrito de Bragança. Carrazeda de Ansiães (Seixo de Ansiães). 2a Ed. [CD-ROM 1]. 
Matosinhos: O nosso país. 2001. 
36 Quinta do Vesúvio [Em linha]. [Consult. 7 Set. 2006]. Disponível em: <URL: http://www.thewinedoctor.com/  
portuga!/ vesuvio.shtml>. 
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Fig.35.6- A Queda do Síbio 37 

Fig. 35.7 - Miradouro da Fonte Santa 38 

PORTUGAL SÉCULO XXI - Distrito de Bragança. Carrazeda de Ansiães (Seixo de Ansiães). 2a Ed. [CD-ROM 1]. 
Matosinhos: O nosso país. 2001. 

Concelho de Carrazeda de Ansiães. Freguesia de Seixo de Ansiães [Em linha]. [Data Consult. 7 Set. 2006]. 
Disponível em: <URL: http://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/freguesias/freg seixo de ansiaes.html>. 
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ANEXO 36: 

MONUMENTOS DO CACHÃO E FRECHAS 

I 

Fig. 36.2- Igreja Matriz 
de Frechas ' 

Fig.36.1 - Igreja de Santo Isidro: Cachão ~ 40 

\ 

-%,. 

'.' 

' C. 

Fig. 36.3 - Fonte dos Engaranhados (Frechas) 41 Fig.36.4 - Pelourinho de Frechas 4 

39 Concelho de Mirandela. Freguesia de Frechas [Em linha]. [Consult.7 Set. 2006]. Disponível em: <URL: 
http://www.cm-mirandela.espigueiro.pt/freguesias/freg frechas.html>. 
40 O concelho de Mirandela em fotos. Foto Martins - Mirandela: Fotos Kodak. [CD-ROM]. 8 de Jun. 2006. 
41 PORTUGAL SÉCULO XXI - Distrito de Bragança. Mirandela (Frechas). T Ed. [CD-ROM 1]. Matosinhos: O 
nosso país. 2001. 
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BARRAGEM E FABRICAS DO CACHÃO 

Fig. 36.5 - Barragem para abastecimento de água e regadio no Cachão (Eng. ° Castro Serra) 43 

Fig. 36.6- Fábricas do CMC A 

O concelho de Mirandela em fotos. Foto Martins - Mirandela: Fotos Kodak. [CD-ROM]. 8 de Jun. 2006. 
Concelho de Mirandela. Freguesia de Frechas [Em linha]. [Consult.7 Set. 2006]. Disponível em: <URL: 

http://www.cm-mirandela.espigueiro.pt/freguesias/freg frechas.html>. 
O concelho de Mirandela em fotos. Foto Martins - Mirandela: Fotos Kodak. [CD-ROM]. 8 de Jun. 2006. 
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ANEXO 37: 

MONUMENTOS DO ROMEU 

Fig. 37.1 - Igreja Matriz do Romeu (Sec.XII) 

IGREJA PAROOUIAL DO ROMEU 
EDÎFICADA NO SÉCULO X I I 

AMPLIADA COM CAPELA MOR EM 1811 
RESTAURADA EM 1948 

Fig. 37.2 - Placa da sacristia da Igreja Matriz do Romeu 

Figs. 37.1 e 37.2 - Fotografias pessoais tiradas dia 16/3/2003. 
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Fig. 37.3 - Estalagem Maria Rita46 Fig. 3 7.4 - Restaurante Maria Rita 

Fig. 37.5 -Antiga Casa do Povo do Romeu 

Figs. 37.3, 37.4 e 37.5 - Fotografias pessoais tiradas dia 16/3/2003. 
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Fig. 37.6- Casa do Povo do Romeu (obra do Estado Novo) 47 

Fig. 37.7 - Museu de Curiosidades 

Figs. 37.6 e 37.7 - Fotografias pessoais tiradas dia 16/3/2003. 
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Fig. 37.8- Escola Primária Clemente Menéres (Romeu) 48 

Fig.37.9- Capela de S. Sebastião (centro da aldeia do Romeu) 

48 Figs. 37.8 e 37.9 - Fotografias pessoais tiradas dia 16/3/2003. 
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Fig. 37.10 - Capela de N" S" Jerusalém do Romeu 

Fig.37.11 -Bandeira da Casa do Povo do Romeu 50 

Fotografia pessoal tirada dia 16/3/2003. 
3U SILVANO, Isabel 
Mar. 2003. 

O Museu vai à Escola: em busca do Vale Encantado. Jerusalém do Romeu. [CD-ROM]. 25 

74 



ANEXO 38: 

Características demográficas das três aldeias (1960) 

A estrutura social começou a alterar-se, a partir de 1960, devido a mudanças económicas (a 

industrialização e a economia de mercado), sociais e culturais. Neste ano, as características 

apresentadas pela população das três freguesias eram as seguintes: 

l-População residente/ não residente: 

Freguesia 
População residente População não residente 

Freguesia 
HM H M HM H M 

Seixo de Ansiães 
(S.Sebastião) 905 421 484 — — — 

Frechas 
(S.Miguel ) 997 482 515 — — — 

Romeu 
(Santo António) 492 244 248 — — — 

2-Estado civil da população residente: 

Freguesia 
Solteiros Casados Viúvos Divorciados Separados 

judicialmente Freguesia 
HM H M HM H M HM H M HM H M HM H M 

Seixo de Ansiães 
(S.Sebastião) 

459 218 241 380 187 193 64 16 48 2 2 — — — 

Frechas 
(S.Miguel ) 

600 294 306 353 176 177 44 12 32 — 

Romeu 
(Santo António) 

263 130 133 206 105 101 23 9 14 — — — — — — 

3-Constuição da população residente, em termos de famílias: 
População residente 

Freguesia Famílias Convivências HM H M 
Temporariamente ausentes 

Freguesia Famílias Convivências HM H M 
HM H M 

Seixo de Ansiães 
(S.Sebastião) 

260 — 945 445 500 40 24 16 

Frechas 
(S.Miguel ) 

237 — 1005 486 519 8 4 4 

Romeu 
(Santo António) 

135 — 499 249 250 7 5 2 

4- O estado civil da população (residente e temporariamente ausente): 

Fregues ia 
Solteiros Casados Viúvos Divorciados Separados 

judicialmente Fregues ia 
HM H M HM H M H M H M H M H M HM H M 

Seixo de Ansiães 
(S.Sebastião) 

489 237 252 389 192 187 65 16 49 2 — 2 — — — 

Frechas 
(S.Miguel ) 

608 298 310 353 176 177 44 12 32 — — — — — — 

Romeu 
(Santo António) 

269 134 135 207 106 101 23 9 14 — 

5- A pof iulaçao e a religião: 

Freguesia 
Católicos De outras religiões Sem religião 

Freguesia HM H M HM H M HM H M 

Seixo de Ansiães 
(S.Sebastião) 

933 434 499 — — — 12 11 1 

Frechas (S.Miguel) 1005 486 519 — — — — — — 
Romeu 

(Santo António) 
499 249 250 

Fonte: Recenseamento Geral da População, 1960. Lisboa: INE 
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ANEXO 39: 

O Planeamento da Economia Portuguesa: aplicações e financiamentos 

PLANOS DE FOMENTO 

LRE I II Intercalar III 

1935-50 1953-58 1959-64 1965-67 1968-73 

c/5 

>o 
O 
O 

Sector produtivo: 32,0 29,3 44,8 55,5 48,4 

c/5 

>o 
O 
O 

■ agricultura 30,7 17,4 17,3 8,2 (b) 13,5 

c/5 

>o 
O 
O 

" indústria (a) 1,3 11,9 27,5 43,1 25,2 

c/5 

>o 
O 
O 

" turismo e serviços - - - 4,2 9,7 

c/5 

>o 
O 
O 

Infra-estruturas: 68,0 70,3 55,2 43,9 51,5 

c/5 

>o 
O 
O 

■ energia 1,5 35,3 21,4 17,0 14,6 
c/5 

>o 
O 
O 

■ transportes e comunicações 36,4 32,8 30,8 18,0 ©23,8 
c/5 

>o 
O 
O 

■ habitação e urbanismo 30,1 - - 5,4 6,6 

c/5 

>o 
O 
O 

■ educação e saúde - 2,2 3,0 3,5 6,5 

c/5 

>o 
O 
O 

Total (milhões de contos a 
preços correntes) 

4,4 8 21 35 122 

c/5 

>o 
O 
O 

Em percentagem da FBDF (%) - 14,2 20,4 42,9 39,1 

c/5 

>o 
O 
O 

Em percentagem do PIB (%) <2 2,4 4,3 9,6 10,1 

F
in

an
ci

am
en

to
s 

(%
) 

Sector público administrativo 100,0 51,0 23,0 30,0 29,7 

F
in

an
ci

am
en

to
s 

(%
) Capital estrangeiro - 10,0 23,0 n.d. 13,1 

F
in

an
ci

am
en

to
s 

(%
) 

Empresas públicas e privadas - 39,0 54,0 n.d. 57,1 

LRE= Lei de Reconstituição Económica 
(a) minas; (b) inclui pescas; (c) inclui «melhoramentos rurais» 

Fontes: Ministério do Planeamento (1993); Nunes e Valério51; Nunes e Brito52; Neves53; citadas por Lains54. 

NUNES, Ana Bela; VALÉRIO, Nuno - A Lei de Reconstituição Económica e a sua Execução. Um exemplo dos 
projectos da política económica do Estado Novo. In Estudos de Economia, 1983. Vol.3, pp.342 e 353. 
52 NUNES, Ana Bela; BRITO, José Maria Brandão de - "Política económica, industrialização e crescimento". In 
ROSAS, Fernando (org.) - Portugal e o Estado Novo, 1930-1960. Lisboa: Editorial Presença, 1992, pp. 306-351. 
53 NEVES, João Luís César das - The Portuguese Economy. A Picture in Figures: XLK and XX centuries. Lisboa: 
Universidade Católica Portuguesa, 1994, pp.210-211. 
54 LAINS, Op. cit., p. 175. (adaptado). 
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ANEXO 40: 

Planeamento Regional 
(distrito de Bragança: 3/2/1972) 

l-O distrito de Bragança apresentava, em 1972, as seguintes potencialidades: 

■ A área territorial do distrito de Bragança era ocupada desta forma: 

Quadro 40.1 
Ocupação da área territorial da sub-região interior 

(distritos de Bragança e de Vila Real) 

Designação 
Distrito de Bragança Distrito de Vila Real Sub-região Interior 

(Totais) Designação 
Area (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

Com utilização 
agrícola 468.545 70,9 162.823 37,8 631.368 57,8 

Com utilização 
florestal 43.307 6,5 97.771 22,7 141.087 12,9 

Com utilização agro-

florestal 26.414 4,2 6.025 1,4 32.439 2,9 

Com outras utilizações 
ou inaproveitadas 121.713 18,4 164.210 38,1 285.923 26,4 

Totais 659.979 100 430.829 100 1.090.808 100 

Fonte: Serviços de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (S.R.O.A) (1951-53; apresentado em 1964). Carta Agrícola: 
a utilização do solo 

Quadro 40.2 
O regime e a utilização agrícola do solo: distrito de Bragança 

Regime 
(ha) 

Culturas 
(ha) 

Regadio Sequeiro Arvenses e hortícolas Arbóreas Prados permanentes 
11.217 457.328 375.125 64.111 29.309 
2,3% 97,6% Regadio Sequeiro Regadio Sequeiro Regadio Sequeiro 

7.184 
(64,1%) 

367.941 
(80,4%) 

171 
(1,5%) 

63.940 
(13,9%) 

3.862 
(34,4%) 

25.447 
(5,7%) 

Total: 468.545 (ha) Total: 468.545 (ha) 

Fonte: S.R.O.A, Op. cit. 

Quadro 40.3 
As culturas com maior representação no distrito de Bragança 

Culturas (ha) 
Oliveira Vinha Castanheiro 

manso Amendoeira Sobreiro Arvenses e 
hortícolas 

Pinheiro 
bravo Prados 

38.112 18.899 16.080 16.519 15.403 402.897 50.000 40.729 

Fonte: S.R.O.A, Op.cit 
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Estas culturas apareciam em grande parte associadas, pelo que o total das áreas relativas a 

cada cultura excedia a área na realidade ocupada. 

■ A comissão encarregada de elaborar o relatório do sub-grupo de trabalho da lavoura para 

a sub-zona interior (distrito de Bragança), relativo ao planeamento regional, apresentou a 

seguinte estimativa para o futuro reordenamento agrário: 

Quadro 40.4 
Planeamento Regional: reordenamento agrário do distrito de Bragança 

Solos (ha) 
Aráveis, aptas a 

reconversão, quer 
em regadio, quer 
em sequeiro, quer 

com culturas 
arbóreas, quer 

arvenses 

Ocupadas com 
culturas arbóreas 

que a curto ou 
médio prazo não 

interessava 
alterar 

Prados 
permanentes, 

aptos a 
reconversão 

Terras 
florestadas 

em 
propriedade 

privada 

Da 
administração 

do Estado 

A 
florestar, 

em 
perímetros 
florestais 

A florestar, 
sobre 

vegetação 
espontânea 

250.000 65.000 25.000 20.000 30.000 20.000 240.000 

Total: 650.000 ha 

Fonte: MANSO, Eng.° Ag.0 António Menéres [et ai.] - Planeamento Regional: relatório do sub-grupo da Lavoura para a sub-
zona interior (distrito de Bragança). 3/2/1972. folha 3. 

Na área a reconverter, a reconversão tomaria aspectos diferentes, de acordo com a 

disponibilidade de água para rega. 

A precipitação média anual ia de 508 mm, nas estações de Mirandela e Moncorvo a 1.448 

mm, em Montesinho55. 

Tomando o valor mais baixo e admitindo a perda de 70% da precipitação (com a 

infiltração e a evaporação, no local de armazenamento até ao local de utilização), a água, 

convenientemente armazenada, poderia regar cerca de 250.000 ha, o que seria mais que 

suficiente para as condições existentes. 

A área a irrigar dependia dos armazenamentos economicamente viáveis e do respectivo 

aproveitamento. 

Em toda a área, com possibilidades de reconversão imediata (regadio e possibilidades de 

melhorar): 

■ 100.000 a 150.000 ha estavam aptos a suportar qualquer tipo de mecanização; 

■ 175.000 a 125.000 ha necessitavam de adaptação prévia. 

ROCHA, Eng.° Agr.° Manuel Soares - Subsídios para a caracterização agro-climática da bacia hidrográfica do 
Douro transmontano. JCI, 1968. (dados recolhidos nas Estações Meteorológicas ou Postos Udométricos do distrito 
de Bragança). 
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■ no distrito de Bragança, a área com aptidão agrícola a melhorar era cerca de 

250.000ha. 

A melhor forma de reconversão agrária estaria no regadio, mas nem toda a área ficaria 

sujeita a ela, pelo que seria também de atender a uma reconversão adaptada ao sequeiro. 

Culturas a introduzir, a intensificar e a melhorar: 

-áreas de regadio: 

■ Fruticultura: nogueira, castanheiro, cerejeira (Terra Fria); damasqueiro, oliveira para 

conserva e amendoeira (Terra Quente), entremeando pequenas manchas de outras fruteiras, de 

acordo com as particularidades locais ou satisfazendo pequenas zonas de procura. 

■ O morango, o melão, a framboesa... enquadravam-se melhor no sector hortícola. 

■ Horticultura: pimento, tomate, melão, morango, alcachofra, feijão verde, couve-flor, 

cenoura, fava, batata, espargo, ervilha, cebolinha, pepino.. .conforme as zonas. 

■ Espécies a acrescentar: a framboesa e o marmeleiro, no revestimento de taludes e, ainda, 

o girassol, a cebola e o lúpulo. 

-áreas de sequeiro: 

■ Cerealicultura, com solos devidamente ripados e drenados, com os fertilizantes e 

correctivos adequados, com as variedades próprias ao meio e técnicas culturais actualizadas. 

■ A vinha: velha, mal instalada, em acessos, e não permitindo a mecanização, necessitava 

de gradualmente ser substituída por vinha nova, instalada, de acordo com as exigências naturais. 

■ Muitos olivais ou oliveiras dispersas não tinham qualquer viabilidade de continuar a ser 

exploradas economicamente. A sua substituição era necessária, a fim de manter o nível de 

produção de azeite. 

■ A maioria dos amendoais não tinha qualquer hipótese de continuar a ser explorados. A 

sua distribuição tornava-se imperiosa. 

A floresta, segundo os estudos do S.R.O.A., apresentava-se como solução economicamente 

mais adequada para o aproveitamento de extensas áreas de solos, sem capacidade de uso agrícola 

(mais de 3 centenas de milhares de hectares, no distrito de Bragança), para evitar os prejuízos 

causados pela erosão eólica e hídrica. Não existiam estruturas económico-sociais que 

facilitassem a florestação. 

79 



- Potencialidades pecuárias: 

Quadro 40.5 
Potencialidades pecuárias no distrito de Bragança: número de efectivos 

Bovinos Ovinos Caprinos Suínos 

84.500 314.000 83. 000 Não avaliáveis 

Fonte: Planeamento Regional: Relatório do grupo de trabalho da lavoura para a sub-região interior. Março de 1972. folha 
19. 

A pecuária tinha de ser incluída na reconversão agrária: 

-os estrumes eram necessários para a obtenção de boas produções agrícolas; 

-a produção de forragens era uma consequência lógica e podia ser produzida em 

consociação com algumas das frutícolas (castanheiro, nogueira e cerejeira) e nos terrenos 

destinados a horto-industriais como ocupação Outono-Primavera ou ainda como cultura principal 

para uma rotação mais equilibrada. 

Como fonte de forragens, havia ainda a considerar a relativamente grande área de prados 

permanentes e a aptidão silvo-pastoril, de parte dos solos de uso não agrícola. 

Os terrenos de sequeiro podiam produzir forragens, aproveitando os anos de alqueive. 

O gado ovino era aquele que melhores resultados oferecia. 

A suinicultura tinha um papel, não directamente ligado à exploração agrícola, porque a 

alimentação de suínos dependeria de concentrados, mas como complemento daquela. 

O gado bovino, além da raça mirandesa, que não convinha extinguir, poderia apenas 

fomentar-se um núcleo de produção leiteira, para abastecer de leite o meio local. 

- Artesanato: 

O aproveitamento de alguns produtos animais (lã e couros) levaria à organização do 

artesanato, para poder ocupar a mão-de-obra directamente ligada à actividade agrícola, nos 

períodos mortos, pretendendo-se atingir uma dupla finalidade: a valorização dos referidos 

produtos e o aumento do rendimento do agregado familiar. 

As actividades relacionadas com a produção artesanal de artigos alimentares regionais 

teriam como finalidade corresponder à procura, resultante do desenvolvimento do turismo. 
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2- Estrangulamentos que dificultavam ou impediam o aproveitamento das 

potencialidades da região: 

a. Água e defesa do solo: falta de conveniente irrigação, drenagem e defesa do solo 

As culturas tradicionais, adaptadas às condições ecológicas naturais (cereais, oliveira, 

amendoeira, castanheiro, tipo misto florestal e frutícola e vinha), eram capazes de sobreviver 

economicamente e capazes de ser motomecanizadas, em cultura extensiva. 

As culturas de procura no mercado interno e externo eram as seguintes: produtos frutícolas 

(cereja, castanha, noz, amêndoa, damasco, ameixa, azeitona verde, morango, framboesa) e 

hortícolas (melão, espargo, alcachofra, ervilha, tomate, pimento...), desde que tivessem água 

suficiente para rega de Abril a Outubro, 2.000 a 7.000 m /ha/ano, conforme a região e a 

cultura56; produtos do sector pecuário e produção de forragens. 

Não convinha dar uma exploração muito intensiva a estas culturas, dada a escassez de 

mão-de-obra, mas adoptar técnicas de alta produtividade, recorrendo a: 

- motomecanização e rega por aspersão; 

-obra de defesa contra a erosão, sistematização dos terrenos a regar e sua drenagem; 

-aproveitamentos culturais, com áreas de dimensões economicamente rentáveis, baseando-

se num estudo potencial dos solos e na climatologia local; 

-técnica de regadio de tipo "Lagos Colinares" ou albufeiras, em que a barragem surge 

como elemento integrado da solução e não como solução hidráulica; 

-albufeiras, como elementos que correspondiam a um conjunto de fins específicos, para a 

optimização da solução (correcção torrencial das linhas de água, através das barragens ou de 

açudes), além da armazenagem de água para rega ou para abastecimento populacional ou 

industrial (Cachão); 

-aproveitamento das terras planas e da meia encosta, para áreas regadas, para instalar 

manchas culturais contíguas e motomecanizáveis, com rendimentos unitários que possibilitassem 

a fixação do homem à terra. 

ROCHA, Op.cit. 
MANSO, Op. cit., folha 11. 
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b. A estrutura fundiária 

A actividade agrícola no distrito de Bragança : 

-explorações agrícolas: 31.980 (31.900 com terra e 80 exclusivamente para criação de 

animais ou só com árvores em terra de outrem). 

-área ocupada 319.460, 8 ha, uma média de 10 ha por exploração. 

-as 31.900 explorações eram constituídas por 412.620 prédios: uma média de 12,9 prédios 

por cada exploração e cada prédio com uma área, em média, de 0,7766 ha. 

-explorações com: 1 prédio (2.140); 2 e 3 prédios (4.420); 4 e 5 prédios (4.740); 6 e mais 

prédios (20.600); sem terra (80). 

Quadro 40.6 
Planos de reconversão em curso no distrito de Bragança 

Plano Alfa 
Alfândega 

da Fé 

Caxo I 
Cachão 

Caxo II 
Cachão 

Vale 
Ferreiros 
Carviçais 

Vilariça Macedo de 
Cavaleiros 

Lamas de 
Podence 

Totais e 
médias 

Areas (ha) 834 1.014 658 408 18.810 2.211 767 24.702 
N° de prédios 269 706 452 279 8.982 5.383 1.453 17.524 
N° de proprietários 100 187 119 177 2.381 1.220 172 4.356 
Area média por 
prédio (ha) 3,10 1,43 1,45 1,46 2,1 0,41 0,52 1,4 

N° médio de 
parcelas por 
proprietário 

2,69 3,8 3,8 1,57 3,8 4,4 8,4 4,02 

Área média por 
proprietário (ha) 8,34 5,42 5,53 2,30 7,9 1,8 4,4 5,57 

Fonte: MANSO, Op. cit., folha 14. 

- a área média da exploração no distrito de Bragança rondava os 10 ha, nas áreas em que se 

tinha efectuado o cadastro para regadio; 

-essa média geral baixou para 5,57 ha e até uma média mínima de 1,8 ha, em Macedo de 

Cavaleiros: zonas de maior fertilidade e de maior concentração de explorações, atingidas pelos 

planos de rega; 

-fora das áreas passíveis de regadio, as explorações encontravam-se fragmentadas em 

numerosas parcelas ou prédios, com funcionamento similar ao das pequenas explorações; 

-no distrito de Bragança, registava-se a maior dispersão de parcelas nas explorações, em 

relação ao país; 

Inquérito às Explorações Agrícolas do Continente (1968). Lisboa: INE. 
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-em 19.260 explorações, o trabalho era feito na totalidade pelos membros do agregado 

doméstico do empresário e, destas, podiam considerar-se: autónomas 11.180 (58%), não 

autónomas 4.220 (21,9%) e complementares 3.860 (20,1%); 

-em 7.680 explorações, a maior parte do trabalho era feito pelo agregado e pelo pessoal 

assalariado; em 5.040, a maior parte do trabalho era feito pelo pessoal assalariado; 

-o emparcelamento clássico foi uma frustração , devido à importância das áreas 

emparceladas, mas sobretudo aos custos por hectare; 

-dois tipos de exploração: exploração familiar, dada a falta de mão-de-obra teve de se 

restringir à produção hortícola ou frutos do tipo das explorações hortícolas, como: melão, 

morango, framboesa...completada pela suinicultura; exploração capitalista, empresa societária, 

com disponibilidade de capital circulante e, em regra, com base na fruticultura, vinha ou 

cerealicultura, com um regime associado de animalicultura, à base da ovelha entabulada ou 

suinicultura, assim no caso da silvicultura. 

c. Inexistência de viveiros, aptos a fornecer plantas em quantidade suficiente 

A inexistência de viveiros, sobretudo florestais, dimensionados para atender às 

necessidades, constituía um estrangulamento. 

d. Deficiente estrutura social: 

■ Analfabetismo e falta de preparação profissional 

Quadro 40.7 
Preparação profissional dos empresários agrícolas (distrito de Bragança) 

Empresários agrícolas 
Curso médio, 
secundário ou 

superior 

Sabem 1er e escrever Analfabetos Total 

740 17.060 14.180 31.980 
2,31% 53,35% 44,34% 100% 

Fonte: Inquérito às Explorações Agrícolas do Continente (1968). Lisboa: INE 

Os dados do quadro revelam as seguintes características, em relação às habilitações dos 

empresários agrícolas: 

-grande número de analfabetos: mais de 44%; 

59 MANSO, Op. cit., folha 16. 
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-pequeno número de indivíduos (2,31%) com habilitações secundárias, médias ou 

superiores; 

-o número de empresários com um mínimo de formação profissional para as funções a 

desempenhar era diminuto ou até nulo. 

■ Idade e sexo dos empresários 

Das 31.980 explorações do distrito de Bragança: 

-31.080 eram dirigidas pelo produtor; 

-900 eram dirigidas por outra pessoa. 

Estes empresários tinham as seguintes idades6 : 

-menos de 35 anos: 2.320 (~ 7,3%); 

-entre 35 e 44 anos: 6.040 (~ 19,4%); 

-entre 45 e 54 anos: 7.720 (~ 24%); 

-entre 55 e 64 anos: 8.800 (~ 27,5%); 

-mais de 65 anos: 7.100 (~ 22%). 

Uma vez que cerca de metade dos empresários se encontravam entre as 2 últimas classes, 

pode avaliar-se das dificuldades para a reconversão das explorações, atendendo às mudanças de 

métodos técnicos e humanos que aquela exigia. 

Havia também uma elevada percentagem de empresários do sexo feminino, em toda a sub-

região interior: 15,5%. 

■ Empresários absentistas: 

O absentismo de certos empresários agrícolas que residiam, normalmente, longe das suas 

explorações e as dirigiam apenas com visitas fugazes de "fim-de-semana". 

e. Deficiente rede de comunicações 

A falta de vias rápidas, ligando o interior e o litoral e os centros consumidores, a que se 

juntava a desactualização dos meios de transporte, tiveram uma influência prejudicial no 

processo de desenvolvimento económico regional. 

Inquérito às Explorações Agrícolas do Continente (IEAC) (1968). Lisboa: INE. 
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A rede ferroviária do Tua, ao longo deste rio, com pouca penetração na região: tráfego 

processado com morosidade e com pouca eficiência. 

A rede rodoviária era muito reduzida e incompleta (no distrito de Bragança havia apenas 

0,268 vias por km2), havendo zonas em que não existia, sendo a situação ainda mais grave na 

Região Demarcada do Douro. 

Segundo o Inquérito às Explorações Agrícolas do Continente, em 1968, das 31.900 

explorações existentes, apenas 5.380, isto é, 16,8%, tinham todo o ano acesso por veículos 

automóveis de carga (motorizados), o que era muito baixa para uma agricultura moderna. 

No que respeitava às redes de caminhos que serviam as explorações, a perspectiva era 

muito mais dramática61 

f. Centralização industrial e falta de infra-estruturas de transformação e 

comercialização 

Dado que a indústria da zona norte se concentrava sobretudo no litoral, toda a faixa interior 

teve de limitar o tipo de culturas à obtenção daqueles produtos que, para além de garantirem a 

auto-subsistência, tivessem poder de conservação suficiente até chegar aos mercados. 

As infra-estruturas de transformação e comercialização dos produtos agrícolas, ligados 

directamente aos organismos da lavoura, e interligados entre si, eram necessários. 

O IEAC (Inquérito às Explorações Agrícolas do Continente) de 1968, no distrito, revelou 

que o produto de 11.300 (35,4%) explorações se destinava a venda e de 20.680 (64,6%) 

explorações se destinava a auto-consumo. 

A falta de indústrias de transformação locais impedia a intensificação e diversificação 

cultural. 

g. Falta de centros urbanos importantes e de infra-estruturas sociais 

A falta de centros urbanos com dimensões impediu a polarização e a dinamização da 

agricultura do distrito e acelerou a consequente falta de infra-estruturas sociais e a desagregação 

rural e a emigração maciça que se tinha constatado nos últimos anos. 

No recenseamento de 1970, para o distrito de Bragança, a população totalizava 176.660 

indivíduos, menos 56.781 (25%) que em 1960 (1940 - 213.679; 1950 = 228.358; 1960 = 

233.441). 

Houve um aumento da população em 1940 e 1960, seguida de uma queda brusca. 

61 MANSO, Op. cit. folha 18. 
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A emigração atingiu, em igual período (1960/70), cerca de 50% da população total do 

distrito. Embora a fuga dos meios rurais se tenha processado em crescimento constante, a 

percentagem de indivíduos ligados ao sector agrícola era ainda muito elevada. Em 1970, na sub-

região interior, 77% da população total ainda permanecia ligada ao sector primário, enquanto no 

litoral era apenas de 37,3%: para haver uma certa homogeneidade no desenvolvimento 

económico da região norte, era indispensável transferir, na sub-região interior, cerca de 40% da 

população dependente do sector Io para outros sectores de actividade económica. 

As habitações eram, na sua maioria, deficientes, sem as condições mínimas de higiene: 

falta de abastecimentos formais de água, e estes, quando existiam, eram aleatórios em parte do 

ano. Nos aglomerados rurais, os abastecimentos eram normalmente feitos por fontes que, 

raramente, garantiam durante todo o ano água potável. 

A precariedade e os diminutos caudais de água nos abastecimentos que existiam eram 

limitativos à instalação de indústrias e transformação tecnológica de produtos agrícolas. 

Segundo o IEAC, em 1968, no distrito de Bragança, a população ligada às explorações 

agrícolas distribuía-se assim: 

Quadro 40.8 
População ligada à actividade agrícola: distrito de Bragança 

Empresário e pessoas do seu 
agregado familiar 

Outras pessoas residentes na 
exploração 

Homens 74 400 1440 

Mulheres 57 560 1 180 

Fonte: Inquérito às Explorações Agrícolas do Continente (1968). Lisboa: INE 

As condições de habitação em Portugal, em 1960, referentes ao distrito de Vila Real e de 

Bragança eram as seguintes: 

Quadro 40.9 
As condições de habitação: distrito de Bragança (1960) 

Distritos Famílias mal alojadas 
(%) 

Habitações com 
electricidade (%) 

Habitações com casa-
de-banho (%) 

Bragança 31 10,9 5,4 

Vila Real 36,7 17,3 6,6 

Continente 24,3 42,5 19,6 

Fonte: MANSO, Op. cit. folha 20. 
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Muitos aglomerados populacionais careciam de energia eléctrica e, quando a tinham, o seu 

preço tornava impeditiva a sua utilização. O preço médio da energia pago pelo consumidor do 

distrito de Bragança era de l$63/kw. 

A instalação de energia eléctrica tinha apenas como preocupação a iluminação, pelo que a 

energia para força motriz era praticamente inexistente e a maioria dos postos de transformação 

tinha a sua capacidade completamente esgotada. 

A frequência anual/habitante da ida ao cinema era, em 1968: no distrito de Bragança, de 

0,3; no de Vila Real 0,5 e no Continente 2,8. 

O número de médicos por habitante era, nos distritos de Bragança e de Vila Real, bem 

diferente do registado no Continente português: 

Quadro 40.10 
O número de habitantes por médico 

Distritos População N° de médicos N° de habitantes por 
médico 

Bragança 245.200 91 2.695 

Vila Real 341.300 105 3.250 

Continente 8.893.800 8.280 1.074 

Fonte: Anuário Estatístico (1968). Vol. I. Lisboa: INE 

h. Falta de abastecimento de água para consumo e preços elevados de energia 

eléctrica 

O distrito de Bragança era caracterizado, na generalidade, por falta de abastecimentos 

formais às povoações e, quando existiam, eram como regra aleatórios em parte do ano. Nos 

aglomerados rurais, os abastecimentos eram normalmente feitos por fontes que raramente 

garantiam durante todo o ano água potável. 

A precariedade e diminutos caudais de água nos abastecimentos existentes eram sérios 

limitativos à instalação de indústrias de transformação tecnológicas de produtos agrícolas. 

O preço de energia eléctrica em vigor tornava impeditiva a sua utilização franca pela 

economia do agregado empresarial familiar agrícola. O preço médio da energia paga pelo 

consumidor do distrito de Bragança era de l$63/kw, tendo sido este número obtido do Estudo 

para a Constituição da Federação de Municípios de Vila Real e Bragança, em 1971. 
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i. Estruturas técnicas e administrativas inadequadas 

Nem sempre as instalações públicas (administrativas e técnicas) estavam de acordo com o 

interesse económico de determinadas zonas ecologicamente homogéneas. 

Haveria necessidade de adaptar essas estruturas às zonas ecológicas afins, onde fosse 

possível aplicar um planeamento uniforme. A não inclusão da área da parte sul da bacia 

hidrográfica do Douro Superior, na sub-região interior, era um estrangulamento. 

Instituições existentes e área de influência: meios humanos e materiais 

Quadro 40.11 
Instituições existentes e área de influência 

Instituição Area de influência: meios humanos e materiais 

Secretaria de Estado da Agricultura 

- Brigada Técnica: 3 Eng.° Agr.° + 3 Reg. Ag. 
-D.G.S.P. 1 Vet. 
-Estação de Fomento Pecuário-1 Vet. 
-Intendências Pecuárias-2 Vet. 

Administrações florestais 

-Vinhais - 1 Reg. Agr. 
-Bragança - 1 Eng.° Silv. Castanheiro+ 1 Reg. Ag. 
-Macedo de Cavaleiros - 1 Eng.° Silv. 
-Moncorvo - 1 Reg. Ag. 

Brigada Fundo de Fomento Florestal -1 Reg. Ag. 

Junta de Colonização Interna -2 Sub-delegados (Bragança e Alfândega da Fé) Reg. Ag. 
-1 Brigada (7 Reg. Ag. + 1 Eng.° Ag.° em Part-time) 

Câmaras Municipais -7 vet. (Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, 
Moncorvo, Mirandela, Vila Flor e Vinhais) 

Secretaria de Estado do Comércio 

-Delegação da JNPP-2 Vet. 
-Delegação JNV- 3 Reg. Ag. 
-Delegação JNA- 1 Reg. Ag. 
-Delegação JNF- 1 Reg. Ag. (part-time) 

Resumo (totais): 
-7-Engenheiros Agrónomos 
-13 médicos Veterinários 
-20 Regentes Agrícolas 

Fonte: Planeamento Regional, Op. cit., Março de 1972, folhas 46-47. 

Organização da Lavoura: 

a) Cooperativas Agrícolas: 

- 2 cooperativas de batata de semente (Vinhais e Bragança) 
Cooperativa Agrícola de Alfândega da Fé 
Cooperativa Agrícola de Douro Superior 
Cooperativa Agrícola de Terra Fria 
Cooperativa Agrícola de Riba Tua 
Cooperativa Agrícola de Riba Douro 
Cooperativa Agrícola de Macedo de Cavaleiros 
Cooperativa Agrícola de Moncorvo 
Cooperativa Agrícola de Vilariça 
1 Mútua seguradora (distrital) 
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Áreas de acção: todo o distrito de Bragança, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo 

(distrito da Guarda) e parte dos concelhos de Alijó e Murça (Riba Tua). 

b) Grémios da Lavoura: 

Quadro 40.12 
Grémios da Lavoura e meio humanos 

Grémios da Lavoura Meios humanos por concelhos e áreas limítrofes 
Alfândega da Fé 1 Reg. Ag. 

Bragança 1 Ag.° (em serviço militar) 

Carrazeda de Ansiães e Vila Flor 1 Reg. Ag. 

Freixo de Espada-à-Cinta 1 Reg. Ag. 

Macedo de Cavaleiros 5 Reg. Ag. 

Miranda do Douro 2 Reg. Ag. 

Mirandela 2 Reg. Ag. 

Mogadouro 1 Eng.° Ag.° + 1 Reg. Ag. 

Moncorvo 1 Reg. Ag. 

Vimioso 1 Reg. Ag. 

Vinhais 1 Reg. Ag. 

Fonte: Planeamento Regional, Op. cit., Março de 1972, folha 48. 

c) Organismos corporativos da lavoura, ao serviço de toda a região: 

-FGLNT 

-Área de influência directa: distrito de Bragança; indirecta: Área da Bacia do Alto Douro 

-Quadro técnico: 7 Eng.° Ag.0 + 1 Médico Veterinário (part-time) 

Resumo (totais): Eng.° Ag.° Silvicultores: 9; Médicos Veterinários: 1; Regentes Agrícolas: 

17. 
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d) Infra-estruturas de apoio e sua área de influência: 

Quadro 40.13 
Infra-estruturas de apoio e sua área de influência 

Infra-estruturas de apoio Area de influência 

Moncorvo 
Adega (Região demarcada) 

Influência concelhia e sub-regional Moncorvo Lagar Influência concelhia e sub-regional Moncorvo 
Armazém de adubos (Vilariça) 

Influência concelhia e sub-regional 

Freixo de Espada-à-
Cinta Adega (Região demarcada) 

Mogadouro Adega Area de influência da zona Planalto de 
Miranda 

Mogadouro 
Armazém de adubo 

Area de influência da zona Planalto de 
Miranda 

Bragança 

Lagar de Azeite 

Influência nos concelhos de Vinhais, 
Bragança e Vimioso Bragança 

Adega 
Influência nos concelhos de Vinhais, 
Bragança e Vimioso Bragança Armazém de batata 
Influência nos concelhos de Vinhais, 
Bragança e Vimioso Bragança 

Armazém de adubos 

Influência nos concelhos de Vinhais, 
Bragança e Vimioso Bragança 

Secador de lúpulo 

Influência nos concelhos de Vinhais, 
Bragança e Vimioso 

Macedo de Cavaleiros 

Adega Influência nos concelhos de Macedo de 
Cavaleiros e norte do concelho de 
Mirandela 

Macedo de Cavaleiros 

Lagar 

Influência nos concelhos de Macedo de 
Cavaleiros e norte do concelho de 
Mirandela 

Macedo de Cavaleiros 
Armazém de adubos Influência concelhia 

Macedo de Cavaleiros Armazém de frutas 
Influência sub-regional 

Macedo de Cavaleiros 
Fábrica de conservas Influência sub-regional 

Macedo de Cavaleiros 

Estaleiro oficial 
Influência sub-regional 

Macedo de Cavaleiros 

Ovis Influência sub-concelhia 

Macedo de Cavaleiros 

Armazém de batata Influência concelhia 

Mirandela 

Lacticínios 

Distrito de Bragança e parte do de Vila 
Real, Guarda e Viseu 

Mirandela 

Lavandaria de lãs 

Distrito de Bragança e parte do de Vila 
Real, Guarda e Viseu 

Mirandela 

Fábrica de rações 

Distrito de Bragança e parte do de Vila 
Real, Guarda e Viseu 

Mirandela 

Matadouro regional 

Distrito de Bragança e parte do de Vila 
Real, Guarda e Viseu 

Mirandela 

Destilaria 

Distrito de Bragança e parte do de Vila 
Real, Guarda e Viseu 

Mirandela 

Adega 

Distrito de Bragança e parte do de Vila 
Real, Guarda e Viseu 

Mirandela 

Lagar 

Distrito de Bragança e parte do de Vila 
Real, Guarda e Viseu 

Mirandela 

Fábrica de frutos secos: amêndoa, 
noz, figo e avelã 

Distrito de Bragança e parte do de Vila 
Real, Guarda e Viseu 

Mirandela 

Fábrica de frutos preparados: 
azeitona, castanha e cereja Distrito de Bragança e parte do de Vila 

Real, Guarda e Viseu 
Mirandela 

Horto-industriais 
Distrito de Bragança e parte do de Vila 
Real, Guarda e Viseu 

Mirandela 

o 
•C o 
-O O 

Sis 
o a 
•S S 

Físico-químico e solos 
Microbiológico 
Fitopatologia 
Entomologia químico-
industrial 

Distrito de Bragança e parte do de Vila 
Real, Guarda e Viseu 

Mirandela 

Oficinas e estaleiro 

Distrito de Bragança e parte do de Vila 
Real, Guarda e Viseu 

Mirandela 

Central de vapor 

Distrito de Bragança e parte do de Vila 
Real, Guarda e Viseu 

Mirandela 

Tratamento de águas 

Distrito de Bragança e parte do de Vila 
Real, Guarda e Viseu 

Vila Flor Adega (região demarcada) 

Carrazeda de Ansiães Armazém de batata Influência concelhos de Carrazeda de 
Ansiães e Vila Flor 

Alfândega da Fé 
Lagar 

Influência concelhia Alfândega da Fé Amêndoa Influência concelhia Alfândega da Fé 
Ovis 

Influência concelhia 

Vinhais Armazém de batata Influência concelhia 

Fonte: Planeamento Regional, Op. cit., Março de 1972, folhas 49 a 51. 

90 



Grandes objectivos a atingir do IV Plano de Fomento, a longo prazo: 

1- A transformação de sequeiro em regadio como forma de intensificação agrária e 

viabilização da exploração agrícola. 

2- Reestruturação agrária em ordem à racionalização e dimensionamento da exploração 

(rendimento mínimo - incluindo a remuneração do trabalho — de cerca de 72 contos/ano; a área 

dependerá da região e das culturas). 

3- Intensificação de exploração ovina e suína por fórmulas intensivas 

4- Florestação das áreas inaptas à motomecanização agrícola e possíveis de florestação 

rentável. 

5- Reconversão das explorações arbóreas de sequeiro (olival, vinha e amendoeira) 

6- Racionalização e intensificação da cerealicultura. 

7- Constituição de explorações em comum, especialmente nos regadios, baseadas na 

fruticultura racional e intensiva. 

8- Instituição no regadio de empresas familiares, válidas, baseadas principalmente na 

horticultura intensiva. 

9- Intensificação e racionalização da maquinaria agrícola especialmente por via 

associativa com forte apoio oficinal (actualmente, no distrito de Bragança, segundo "EIR, 1970-

INE" existe 1CV força por cada lOha). 

10-Industrialização tecnológica sob todas as formas de produção por via de integração 

vertical. 

11-Formação profissional em moldes efectivos. 

12-Amplo recurso a Formas de Trabalho Artesanal, principalmente feminino, com vista a 

completar a ocupação da mulher e o suplementar rendimento do agregado. 

13-Sucessiva e progressiva substituição das subvenções aos preços dos produtos pelo 

apoio significativo às acções estruturais e infra-estruturais. 

14-Execução dos programas rodoviários, adensamento da malha prevista e apoio à 

execução de caminhos para fins agrícolas. 

15-Instituição de experimentação e melhoramento agrícola, pecuário e florestal com o 

objectivo de encontrar soluções válidas a médio e longo prazo, a nível regional. 
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Objectivos a atingir, a curto prazo: 

Quadro 40.14 
Projectos em execução 

Projectos 

Ovinicultura Regadio Florestação Pomares de 
sequeiro Outro 

Em execução 

-Alfândega da 
Fé: 6 000 
ovinos* 

-Travanca: 
2.000 ovinos* 

-Alfândega da 
Fé: 450 há 

-Cachão: 230 ha 

-Travanca: 20 
ha 

-Alfândega da 
Fé: 150 ha 

-Cachão: 160 ha 

-Travanca: 70 
ha 

-Bornes: 
2 000 ha 

-Cachão: 175 ha 
(figueira, 
amendoeira) 

-Travanca: 30 
ha (castanheiro, 
cerejeira) 

Já aprovados ou 
em vias de 
concretização 

-Carviçais: 
6 000 ovinos* 

-Cachão: 
10 000 ovinos* 

-Alfândega da 
Fé: 4.000 
ovinos* 

-Carviçais: 400 
ha 

-Cachão: 160 ha -Cachão: 105 ha -Cachão 
(vinha): 152 ha 

* em estabulação permanente 

Fonte: MANSO, Op. cit., folhas 22 a 23. 

Projectos em estudo ou com possibilidade de execução até ao IV Plano de Fomento: 

Quadro 40.15 
Projectos em estudo: distrito de Bragança 

Projectos em estudo: Concelho Area Projecto 

1-Lamas de Podence e Corujas Macedo de 
Cavaleiros 

750 ha -regadio 
-florestação 
-vacas leiteiras 
-ovinicultura 
-suinicultura 

2-Várzea de Gostei e Nogueira Bragança 

600 ha -regadio 
-florestação 
-ovinicultura 
-suinicultura 

3-Ventoselo-Peredo Mogadouro 900 ha 

4-Bemposta-Urrós Mogadouro 800 ha 

5-Vilariça Norte Vila Flor 1.400 ha 

6-Vilariça Sul (Ia fase) - Lodões Vila Flor 700 ha 

Fonte: MANSO, Op. cit., folhas 23 a 24. 
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Quadro 40.16 
Projectos com possibilidade de execução e a executar 

durante o IV Plano de Fomento 

Projectos: 
De possível execução até ao IV Plano de fomento Para executar durante o IV Plano de Fomento 

1-suinicultura: programa de 100.000 porcos/ano, 
numa Ia fase 
2-Plano de regadio e ordenamento do Vale de 
Macedo de Cavaleiros: 3.000 ha 
3-Malhadas (Miranda do Douro): 2.000 ha 

1-regadio, drenagem, adaptação do terreno e 
plantação: 10.000 ha/ano 
2-florestação: 25.000 ha/ano 
3-ovinicultura: 50.000 ovelhas/ano 
4-suinicultura: ampliação de 100.000 para 300.000 
porcos/ano 
5-viticultura: 2.000 ha/ano 

1-suinicultura: programa de 100.000 porcos/ano, 
numa Ia fase 
2-Plano de regadio e ordenamento do Vale de 
Macedo de Cavaleiros: 3.000 ha 
3-Malhadas (Miranda do Douro): 2.000 ha 

6-cerealicultura (fomento de exploração em 
comum): 
-ampliação das áreas a níveis de exploração 
-drenagem 
-variedades e técnicas culturais 
-alternativas do cártamo e forragens nas rotações 
dos cereais 10.000 ha/ano 
7-mecanização: 10.000 cv/ano/força, no referente a 
regadios 
8-olivicultura: 
-reconversão 
-podas 
-mecanização da apanha da azeitona 
-substituição de plantações 
2 000 ha/ano 
9-amendoeira: reconversão 
-podas 
-mecanização da apanha de amêndoa 
-substituição de plantações 
1.000 ha/ano 

Fonte: MANSO, Op. cit., folhas 24 a 25. 
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A integração de quadros no complexo agro-industrial do Cachão 

Um dos entrevistados, possuindo o 7o ano dos Cursos Complementares dos Liceus, passou 

a residir no Cachão, no Bairro Social, a partir de 1966. «Trabalhava na Secção de Pessoal e tinha 

a ver com todos os problemas inerentes aos funcionários: a assiduidade, distribuição por 

sectores/ departamentos de actividades, vencimentos»62. 

Outro entrevistado foi dono da pequena mercearia que havia no Cachão, antes da 

instalação do complexo, e de um café que tinha aberto «aos 17 anos». Ao ser criada uma 

cooperativa de consumo, a COOPENORD, este senhor fechou a mercearia e foi trabalhar como 

gerente da cooperativa, onde trabalhou durante «19 anos». «Depois do 25 de Abril, mantive-me 

lá algum tempo. Depois, houve aquela coisa, saímos, passaram a COOPENORD cá para baixo e 

depois desistiu»63. 

Foi também entrevistado o chefe da secção de serralharia64 do CAICA, o qual revelou todo 

o projecto ligado à construção de estábulos e aos núcleos de mecanização da agricultura, 

espalhados pela região. Uma das ideias do Eng.° Camilo, quando o complexo começou a 

funcionar em pleno, era levar o Cachão não só a mecanizar a lavoura, como também a expandir a 

construção de estábulos para o gado. 

Esse projecto fez aumentar a actividade da serralharia do Cachão, pelo que, se no início 

«tinha uns 13 serralheiros e, em período de alta, eu tinha 33 serralheiros na serralharia». 

Os serralheiros trabalhavam no complexo e nos núcleos de mecanização existentes em 

todas aldeias, pois o Cachão, para facilitar a lavoura da região, neles inscrevera os lavradores. 

Esses núcleos pertenciam aos grémios da lavoura. E, através desses núcleos, o complexo 

colocava em cada localidade um tractor que trabalhava para toda a gente. «Eram todos sócios e 

nós reparávamos aqui (CAICA) as alfaias todas: charruas, clarificadoras... e fazíamos aqui 

material novo: relhas, formões, rastos...» 

A partir de 1970, o Eng.° Camilo pensou em construir o matadouro, no complexo, e 

estábulos, um pouco por toda a região. Antes de fazer o matadouro, ele já queria ter a matéria-

prima, produzida pela organização, para poder abater. Então, começaram a ser construídos os 

estábulos: «o Io estábulo, foi em Alfândega da Fé. Fizemos 10 estábulos para gado. Depois, em 

Travanca. E estavam previstos estábulos, não se chegando a começar, em Carrazeda de Ansiães, 

Vinhais, e entre a Sa da Assunção e a Burga». 

62 Entrevista n° 1, Cachão: 2004 
63 Entrevista n° 3, Cachão: 2004 
64 Entrevista n° 4, Cachão: 2004 
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Após o 25 de Abril, o complexo sofreu todo um conjunto de transformações: a saída do 

Eng.° Camilo da gestão do empreendimento, o aparecimento de «escaramuças». Entretanto, o 

complexo teve como director 

«o capitão Bento e, depois, começaram as comissões liquidatárias e, a cada passo, cada uma que 
vinha, fazia o pior que podia. 
Ainda ali trabalhei até 1992. A partir desta data, o Cachão faliu (fizeram-no falir), e eu vim para 
a reforma. Eu, na altura, já tinha 58 anos e fui para o fundo de desemprego. E, quando acabou o 
prazo, reformaram-me por idade». 

Um engenheiro Agrónomo entrevistado viveu bem de perto todo o conjunto de projectos 

que ali foram implementados e desempenhou cargos importantes. 

Em 1968, o Eng.° Camilo de Mendonça, deputado pelo círculo de Bragança na Assembleia 

Nacional, começou a contactar os estudantes que estavam a acabar o curso de Agronomia e 

tentou-os encorajar para trabalharem no CAICA. 

«Vim para o complexo, em 1970, e comecei a trabalhar como estagiário. Depois, passei a 
director da fábrica dos horto-frutícolas. Mais tarde, fui director de produção da parte agrícola. 
Aquilo estava dividido em duas secções, vá lá: a parte agrícola e a parte animal. Mais tarde, 
acumulei a parte agrícola com a parte animal, o sector pecuário, o sector mais vital». 

Outro engenheiro entrevistado66 chefiou, como técnico, a secção de uma das fábricas, a 

fábrica de frutos secos: essencialmente, amêndoa e figo. 
«Venho para uma terra, onde aparece um projecto, um sonho possível de concretizar, de 
realizar. E, em jovem, foi facilmente assimilado e foi uma época muito marcante na minha vida. 
Era um tempo novo e estou convencido de que se fosse trabalhar para uma fabriquera qualquer, 
perdia-me no meio disto tudo e ali [Cachão] não». 

O Cachão ajudou a realizar este engenheiro não só profissionalmente, mas também 

socialmente, porque se envolveu activamente em todos os projectos sócio-culturais que foram 

existindo na aldeia e na comunidade: «na constituição da COOPENORD, no CAT, no rancho 

folclórico, na criação do infantário», o que lhe veio a dar «uma dimensão técnica profissional e 

uma componente social muito grande, muito forte, o que contribuiu para hoje estar envolvido 

novamente num outro trabalho de solidariedade67, porque tudo aquilo que sonhamos, 

concretizamos, realizamos». 

O Cachão acabou por envolver numa dinâmica nova não só o distrito de Bragança, mas 

ainda outras localidades do país: 
«No Cachão, todos os quadros técnicos tinham de fazer tudo. Eu fiz campanhas: de azeitona, na 
zona de Freixo de Espada à Cinta; da castanha; de sensibilização das populações, num projecto de 
regadio em Vilares da Vilariça. Fiz projectos de reconversão, em Alfândega da Fé; fiz dinamização 
do fomento do cooperativismo, em Lamego, através da recolha da cereja, em que viviam as pessoas 

Entrevista n° 2, Cachão: 2004 
Entrevista n° 5, Cachão: 2004 
Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Mirandela 
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dominadas por meia dúzia de comerciantes, sem escrúpulos nenhuns, que exploravam aquela gente 
de uma forma indecente. 
E aí apareceu o Cachão em força: abertamente contra os exploradores». 

Os técnicos do Cachão tinham de procurar obter a matéria-prima em outras zonas: «a 

castanha a Moimenta da Beira; a azeitona de conserva a Campo Maior, ao Fundão...» e eram 

muito bem recebidos pelas populações: <q3orque o Cachão foi o salvador para muita coisa. Nunca 

mais me esquece que recolhíamos por ex: a azeitona na zona da Guarda, Ligares, Mós 

(Moncorvo), Mazouco... As pessoas recolhiam-se, ao fim da noite, mais ou menos Outubro ou 

Novembro, e era aí, durante a noite, que nós pesávamos a azeitona, a recolhíamos, 

classificávamos e tudo o mais». 

O Cachão foi um campo de ensaios mobilizadores que fizeram com que este engenheiro 

continuasse activo na implementação de projectos sócio-culturais e políticos: «Depois do 25 de 

Abril, estive na Câmara Municipal de Mirandela, como vereador a tempo inteiro, até 1989, altura 

em que me reformei. Nos últimos anos, tenho sido Provedor da Santa Casa da Misericórdia de 

Mirandela». 
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ANEXO 41 

ALGUNS FACTORES DE PRODUÇÃO 

Quadro 41.1 

Compra de propriedades rústicas: hipotecas 
Empréstimos hipotecários Hipotecas canceladas: 

Contratos 
(n°) 

Prédios 
(n°) 

Dívidas 
garantidas 

Valores 
atribuídos 

aos 
prédios 

Totalmente Parcialmente 
Contratos 

(n°) 
Prédios 

(n°) 
Dívidas 

garantidas 

Valores 
atribuídos 

aos 
prédios 

Contratos 
(n°) 

Prédios 
(n°) 

Dívidas 
que 

garantiam 

Prédios retirados 
das hipotecas 

24 72 2.595 13.247 20 142 1.173 29 

Fonte: Anuário Estatístico (1964). Lisboa: INE. 

Quadro 41.2 

Formas de exploração agrícola 
N° % 

Forma de 
exploração: 

Simples 
Conta própria 24.298 65,3% 

Forma de 
exploração: 

Simples Renda ou subarrendamento 2.528 6,8% 

Forma de 
exploração: 

Simples 
Parceria 426 1,1% 

Forma de 
exploração: 
Forma de 

exploração: 

Mista 

Conta própria e renda ou 
subarrendamento 8.032 21,6% 

Forma de 
exploração: 

Mista Conta própria e parceria 1.117 3% 

Forma de 
exploração: 

Mista Renda ou subarrendamento 235 0,006% 

Forma de 
exploração: 

Mista 

Conta própria, renda ou 
subarrendamento e parceria 557 1,5% 

Fonte: Inquérito às explorações agrícolas do continente, 1952, 1953, 1954. Lisboa: INE 

Quadro 41.3 

Rendimentos colectáveis dos prédios rústicos: distrito de Bragança 
Prédios rústicos: rendimentos colectáveis 

N° 1.000$00 
Até 100$00 945.000 24.864 
Del01$00a500$00 142.407 32.755 
De501$00al000$00 29.267 18.346 
Del001$00a5 000$00 29.937 17.702 
De5 001$00a20 000$00 13.370 6.030 
De20 001$00al00 000$00 99 2.260 
De 100 001$00 a 500 000$00 4 601 

Total 1.160.174 102.558 
Contribuição liquidada (verba principal) 8.215 

Fonte: Anuário Estatístico das Contribuições e Impostos (1964). Lisboa: INE. 
Nota: um prédio podia ter mais de um rendimento 
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Quadro 41.4 

Construções nas explorações agrícolas e respectivas funções (distrito de Bragança) 

Funções Tipo de Construção N° 

CS 

o 
a 

«D 
CO 

Casas de habitação do empresário 28.315 
CS 

o 
a 

«D 
CO 

Casas do pessoal permanente 582 
CS 

o 
a 

«D 
CO 

Casas do pessoal temporário 196 

CS 

o 
a 

«D 
CO 

Construções mistas 6.893 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Lagares de vinho, adegas e destilarias 2.781 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Lagares de azeite e anexos 377 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Queijarias, manteigarias e anexos 4 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Fábricas de moagem de cereais panificáveis 73 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Azenhas para moagem de cereais panificáveis 231 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Moinhos de vento para moagem 24 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Instalações para moagem de rações e anexos 13 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Armazéns separados das instalações industriais 79 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Celeiros 349 «3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Palheiros 17.827 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 Espigueiros 34 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Arrecadações para usos diversos 831 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Silos para forragens 44 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Fornos para pão 6.799 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Oficinas de lavoura 58 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Alpendres para máquinas 137 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Eiras para secagem de cereais 963 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Casas das eiras 25 

«3 
ca 
o 
o 
T: 
60 

Outras construções 30 

O 
Tf 
CS 
fcJ) 
(D 
O 

ÍCS 
O 
cd 

■c 
o 

-«J 
_o 
'o 

Estábulos e vacarias 1.159 

O 
Tf 
CS 
fcJ) 
(D 
O 

ÍCS 
O 
cd 

■c 
o 

-«J 
_o 
'o 

Cavalariças 557 O 
Tf 
CS 
fcJ) 
(D 
O 

ÍCS 
O 
cd 

■c 
o 

-«J 
_o 
'o 

Currais 3.059 

O 
Tf 
CS 
fcJ) 
(D 
O 

ÍCS 
O 
cd 

■c 
o 

-«J 
_o 
'o 

Ovis 1.089 

O 
Tf 
CS 
fcJ) 
(D 
O 

ÍCS 
O 
cd 

■c 
o 

-«J 
_o 
'o 

Pocilgas 1.863 

O 
Tf 
CS 
fcJ) 
(D 
O 

ÍCS 
O 
cd 

■c 
o 

-«J 
_o 
'o 

Malhadas de criação 48 

O 
Tf 
CS 
fcJ) 
(D 
O 

ÍCS 
O 
cd 

■c 
o 

-«J 
_o 
'o Malhadas de engorda 96 

O 
Tf 
CS 
fcJ) 
(D 
O 

ÍCS 
O 
cd 

■c 
o 

-«J 
_o 
'o 

Capoeiras e coelheiras 1.665 

P
ro

d
u
çã

o
 

d
e 

es
tr

u
m

e 
p
ar

a
 a

s 
te

rr
as

 Nitreiras cobertas 129 

P
ro

d
u
çã

o
 

d
e 

es
tr

u
m

e 
p
ar

a
 a

s 
te

rr
as

 

Nitreiras descobertas 103 

P
ro

d
u
çã

o
 

d
e 

es
tr

u
m

e 
p
ar

a
 a

s 
te

rr
as

 

Montureiras 25 

Fonte: Inquérito às explorações agrícolas (31/12/1954). Lisboa: INE 
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Quadro 41.5 

Tarefas agrícolas: aluguer de animais (1957-64) 

Actividade 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

Junta de 
bois 

Lavoura 86 86,5 85,5 88 89 91 93,5 97 
Junta de 

bois 
Sementeira 87 88,5 89 89,5 91 90,5 93,5 97,5 Junta de 

bois 
Carretos 91,5 90,5 90 91 92,5 95,5 96,5 100 

Junta de 
vacas 

Lavoura 80 84,5 82,5 85 88 88 89 94 
Junta de 

vacas 
Sementeira 82,5 86 85 85,5 89 88,5 89 95 Junta de 

vacas 
Carretos 82,5 84,5 83,5 84,5 87 89,5 90 94 

Parelha de 
jumentos 

Lavoura 52 53 61,5 61,5 59 54,5 57,5 58,5 
Parelha de 
jumentos 

Sementeira 47,5 53,5 52,5 52,5 55 55 54,5 57 Parelha de 
jumentos 

Carretos 52 52,5 64 71,5 57,5 58,5 59 60,5 

Parelha de 
muares 

Lavoura 68,5 71 83 83 68,5 69 68 73 
Parelha de 

muares 
Sementeira 68,5 68,5 82,5 82,5 67,5 69,5 67,5 73 Parelha de 

muares 
Carretos 74,5 69 — 96,5 71 70,5 68,5 73,5 

Fonte: Arquivos Estatísticos. Lisboa: ÍNE 1955-1964. Lisboa: INE. 
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ANEXO 42: 

Produção agro-pecuária dos concelhos de Bragança e de Mirandela (1959) 

Preço unitário 
(5) 

Bragança Mirandela 
Preço unitário 

(5) 
Produção Valor Produção Valor 

Trigo 

(1) 

3 $00/kg 3.003.460 kg 9.010.380$00 4.984.010 kg 14.952.030$00 

Centeio 

(1) 

2$40/ kg 7.761.800 kg 18.628.320$00 3.453.410 kg 8.288.184$00 

Aveia 

(1) 

2$50/ kg 1.706 kg 4.265$00 15.546 kg 38.865S00 

Cevada 

(1) 

2$40/ kg 151.827 kg 364.384$00 201.669 kg 484.005$60 

Milho 

(1) 

2$40/ kg 165.833 kg 397.999S20 114.848 kg 275.635$20 

Fava 

(1) 

2$20/ kg 1.802 kg 3.964$40 12.857 kg 28.285S40 

Feijão (1) 4$00/ kg 81.328 kg 325.312S00 76.693 kg 306.772$00 

Grão-de-bico 

(1) 

4$00/ kg 37.034 kg 148.136S00 20.194 kg 80.776$00 

Batata 

(1) 

l$00/kg 29.173.750 kg 29.173.750$00 3.365.550 kg 3.365.550S00 

Azeite 

(1) 

12S00/1 188.8701 2.266.440$00 2.203.320 1 26.439.840$00 

Vinho 

(1) 

2$00/1 1.814.6601 3.629.320S00 1.163.6001 2.327.200$00 

Cortiça 

(1) 

4$00/ kg 42.500 kg 170.000$00 627.000 kg 2.508.000$00 

Lã 

(1) 

14$00/kg 52.642 kg 736.988S00 66.280 kg 927.920$00 

Equinos 

(2) 

3.500$00/ cab. 416 cab. 1.456.000S00 342 cab 1.197.000$00 

Muares 
(2) 

4.000$00/ cab. 175 cab. 700.000$00 406 cab. 1.624.000S00 

Asininos 
(2) 

300$00/ cab. 3.003 cab. 900.900$00 2.039 cab. 611.700$00 

Suínos 

(2) 

600$00/ cab. 6.587 cab. 3.952.200$00 3.276 cab. 1.965.600S00 

Ovinos 

(3) 

300$00/ cab. 30.418 cab. 9.125.400$00 38.077 cab 11.423.100$00 

Caprinos (3) 250$00/ cab. 4.576 cab. 1.144.000S00 1.482 cab. 370.500$00 

Bovinos 

(3) 

3.000$00/ cab. 3.503 cab. 10.509.000$00 2.205 cab. 6.615.000S00 

Mel (4) 12$00/1 38.250 1 459.000S00 6.8751 82.500$00 

TOTAIS 93.105.759S40 83.884.178$20 

Fonte: Esclarecendo...o seu a seu dono. NM. Mirandela. (18/5/58), p. 3. 

Observações: os valores constantes neste quadro foram retirados das seguintes fontes informativas, de acordo 
com os números assinalados: 

(1) - dados colhidos no Boletim do INE (média dos últimos 12 anos publicados); 
(2) - dados colhidos no último Arrolamento Geral de Gado; 
(3) - dados colhidos no Boletim Geral de Informação da Direcção-Geral dos Serviços Pecuários (últimos 2 

anos publicados); 
(4) - dados colhidos no Quadro do Mensageiro de Bragança de 2/5/1958; 
(5) - dados colhidos no Quadro do Mensageiro de Bragança de 2/5/1958 e tomados como base. 

100 



ANEXO 43: 

A moagem de farinhas em rama 

Para consumo público: 

Tipo industrial 

Total 243 

Tipo industrial 

Fábricas 199 

Tipo industrial 

Moinhos — 

Tipo industrial 

Azenhas 44 

Tipo industrial 
Motorizados 

Fábricas 199 

Tipo industrial 
Motorizados Moinhos — 

Tipo industrial 
Motorizados 

Azenhas 25 Tipo industrial 

Não motorizados Moinhos — 
Tipo industrial 

Não motorizados Azenhas 19 

Tipo industrial 

Em actividade Fábricas 144 

Tipo industrial 

Em actividade Azenhas 29 

Tipo industrial 

Inactivas Fábricas 55 

Tipo industrial 

Inactivas Azenhas 15 

Tipo artesanal 
Total 658 

Tipo artesanal Moinhos 7 Tipo artesanal 
Azenhas 651 

Para consumo particular: 

Motorizados 
Fábricas 3 

Motorizados Moinhos — Motorizados 
Azenhas — 

Não motorizados Moinhos — Não motorizados Azenhas 349 

Fonte: Comissão Reguladora das Moagens de Ramas: Estatística Industrial 1963 e 1966 
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ANEXO 44: 

Rega por aspersão 

«A presente época do ano é aquela em que convém pensar na rega. 
Os planos de obras públicas prevêem a instalação de 2 perímetros de rega no distrito de 
Bragança. São relativamente pequenos, mas isso não obsta ao estabelecimento de regadios 
particulares em outros locais. Tirando as regiões de Mirandela e Vilariça, onde há várzeas de 
alguma extensão, os terrenos têm declives maiores ou menores. 
O método da aspersão é o mais adaptável a quaisquer circunstâncias, sendo essa uma das suas 
maiores vantagens, pois permite aplicá-lo a quaisquer condições topográficas, desde a 
planície à montanha. Basta haver água... 
Numa conferência proferida na ordem dos engenheiros, o Eng.° Ag.0 Francisco Luís Alves 
discutiu os seguintes factores, a atender para a escolha dos métodos de rega: permeabilidade, 
aerodibilidade, capacidade, utilizável para a água, e declive do solo, caudal, exigências e 
natureza das culturas. 
[...] quanto ao solo, nenhum desses factores impede, normalmente, a aspersão e só no caso de 
certos solos excessivamente argilosos, de grande capacidade de armazenamento de água, 
poderá ser mais indicada a inundação. Quanto à quantidade de água disponível, a aspersão 
trabalha praticamente com qualquer pormenor que seja. 
[...] todas as culturas podem ser regadas por esse método. 
Quanto a inconvenientes, Winston Strong (SPAN n° 2, vol.7) apresenta, em certos casos, o 
custo da instalação e as dificuldades em regiões excessivamente ventosas, onde a água tem 
certas características prejudiciais. Refere ainda o problema da mão-de-obra. Mas este, onde 
existe, não é exclusivo, evidentemente, do sistema em causa. 
Entre nós, em geral, apenas o primeiro merece discussão, pois a água tem as características 
necessárias e não é frequente os ventos serem permanentemente excessivos. Um empresário 
consciente não se lança em modificações, sem estudar a sua rentabilidade. Na agricultura, 
essa característica deve ser o mais rigorosa, se possível. 
Vantagens deste sistema: a) não precisa de nivelamento; b) não precisa de armazenação de 
água; c) não ocupa solo com canais e outras obras; d) poupa água; e) pode ser utilizada para 
distribuir adubos solúveis na água, fungicidas ou insecticidas, juntamente com a água de rega 
(sem despesas de mão-de-obra ou aparelhos, portanto); f) poupa mão-de-obra; g) não 
empobrece a terra, pois como não a encharca, se for correctamente usada, evita a dissolução e 
arrastamento das substâncias, necessárias ao solo e à planta, como os adubos, quanto às 
possibilidades de aumentar o rendimento; h) o facto de não ser necessário o nivelamento, 
permite o seu uso em encostas inclinadas, que nunca poderiam ser regadas, se este processo 
não existisse; i) permite fazer, fora da época, culturas que não é prático regar com os métodos 
tradicionais e, por isso, têm de aguardar as chuvas; j) permite, a quem faça, também, culturas 
de sequeiro, acudir a uma delas que esteja em perigo (é o caso do trigo, por vezes). 
Há a considerar ainda as vantagens de ordem geral, que representam melhorias indirectas, do 
ponto de vista económico: 1) assemelha-se à chuva, processo natural de distribuição de água, 
pelo que é muito bem aceite pelas plantas. Deve-se notar que estas também absorvem água 
pelas folhas; m) não favorece a formação de crosta; n) não provoca erosão (usada 
correctamente). Por último, as instalações fixas permitem o combate às geadas. 
[...] a questão do preço do custo: há a considerar as instalações fixas, as semi-fixas e as 
móveis. As mais caras são as fixas, mas têm a vantagem de não precisarem de mão-de-obra 
para funcionar». 

Fonte: Rega por aspersão. NM. Mirandela. (4/4/65), p. 4. 



ANEXO 45: 

«Comissão Técnica Regional do Distrito de Bragança 

«Normas a satisfazer pela lavoura regional para poder receber o subsídio atribuído à 

cultura cerealífera 

O despacho de Sua Ex.cia o Ministro da Economia, de 12 de Junho último, estabelece as 
normas a que deve obedecer a cultura dos cereais para as suas produções poderem beneficiar 
das dotações de reconversão e melhoria das técnicas culturais previstas no Decreto-Lei n° 
46.595 de 15/9/65. 
Posteriormente, o despacho do mesmo ministério, de 11 de Setembro passado, esclarece e 
ajusta aos objectivos pretendidos as normas de reconversão estabelecidas no citado despacho 
de 12 de Junho, ao mesmo tempo que confere às comissões técnicas regionais a faculdade de 
fazerem o seu ajustamento às condições técnico-económicas peculiares de cada região. 
Nesta conformidade, a Comissão Técnica Regional de Bragança, tendo não só em atenção o 
preceituado nos citados despachos ministeriais e Decreto-Lei n° 46.595, como também a 
finalidade da política agrícola do governo e os superiores interesses, tanto do país como da 
região, elaborou as normas que a seguir se divulgam. 
Como as regras da reconversão, em tempos esquematizadas pela comissão técnica de 
Bragança se enquadram perfeitamente no espírito da legislação atrás citada, julga-se vantajosa 
agora seguir fielmente a redacção das normas inseridas no aludido despacho ministerial de 11 
de Setembro último, introduzindo-lhes apenas ligeiros acréscimos, que se julguem prudentes, 
a fim de as regras gerais estabelecidas se adaptarem às condições agro-económicas do distrito 
de Bragança. 
Estas ligeiras alterações dizem unicamente respeito à fertilização orgânica, especialmente do 
centeio, na subzona da montanha, e ao estímulo indirecto da criação de cooperativas 
agrícolas e de associações de vizinhos, pois não nos devemos esquecer que estamos dentro 
de uma região onde dominam as explorações agrícolas, técnica e economicamente inviáveis, 
de reduzidas dimensões, geralmente constituídos por prédios dispersos de forma irregular que, 
como se sabe, dificultam grandemente a mecanização. 
Justificados os ligeiros acréscimos introduzidos, vamos agora enumerar as normas a que 
devem obedecer os lavradores do distrito de Bragança, para poderem beneficiar das dotações 
da reconversão e a melhoria das técnicas culturais, atribuídas à cultura cerealífera. 
Norma 1: os empresários agrícolas, bem como as cooperativas e associações de vizinhos só 
beneficiarão das dotações de reconversão e melhoria das técnicas culturais, estabelecidas no 
Decreto-Lei n° 46.595, para o trigo, centeio e milho, desde que: 
a) procedam às culturas destes cereais nos solos considerados aptos para esse efeito: 
§ 1-existindo espécies florestais nestes solos, é admissível a cultura sob coberto, quando o 
arvoredo seja mantido e na medida em que não impeça as operações culturais, nomeadamente 
a sua mecanização; 
§ 2-quando o arvoredo, implantado nos mesmos solos, seja de olival, alinhado e com 
compassos largos, é admissível fazer a cultura cerealífera nos intervalos das linhas, fora de 
projecção das copas; quando seja de olival não alinhado, é admissível a mesma cultura, desde 
que a densidade por hectare seja inferior a 80 árvores; 
§ 3- a correcção da densidade de arvoredo, para efeito da realização da cultura cerealífera, só 
poderá efectivar-se mediante a autorização do serviço competente, sob parecer da respectiva 
comissão técnica regional; 
§ 4- terão também direito à dotação de reconversão e melhoria das técnicas culturais as 
quantidades de cereal que as cooperativas agrícolas e as associações de vizinhos recebam de 
maquias dos seus associados; 
b) cumpram as normas específicas estabelecidas para cada cultura, 
c) acatem a orientação emanada do Ministério da Economia, em matéria de reconversão 
cultural, bem como as regras técnicas que lhes forem impostas, com vista no necessário 
equilíbrio e intensificação cultural, conservação, zelo e melhor aproveitamento de capacidade 
produtiva; 
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d) pratiquem as rotações de culturas que garantam o equilíbrio cultural e a manutenção ou 
aumento da capacidade produtiva dos solos, respeitando os períodos que forem determinados 
para intervalar, no mesmo terreno, as culturas hortícolas e horto-industriais, 
e) promovam o aproveitamento das potencialidades existentes nas explorações, tanto no que 
respeita à produção agro-pecuária, como florestal e bem assim para o fomento da 
motomecanização, segundo as indicações que lhes forem transmitidas pelos serviços 
competentes, 
Norma 2: para os efeitos previstos na norma anterior, são considerados com aptidão para a 
cultura do trigo e do centeio, os solos que o serviço de reconhecimento e ordenamento agrário 
classifiquem nos grupos I, II e III. Existentes para o grupo I: solos susceptíveis de uso 
intensivo; grupo II: solos susceptíveis de uso moderadamente intensivo; grupo III: solos 
susceptíveis de uso pouco intensivo. 
2-para efeitos de dotação, a cultura do milho terá de fazer-se nos solos das I, II, III, com 
disponibilidade suficiente de água. 
Norma 3: na cultura do trigo e do centeio, deverá observar-se as seguintes regras específicas: 
a) não repetida na folha em anos sucessivos a sementeira do mesmo cereal, salvo se uma das 
culturas se destinar à produção de forragem; no caso de cereais diferentes, é permitida a sua 
cultura para grão, desde que seja garantida fertilização que impeça o esgotamento do solo; 
b) não queimar palha nem restolhos, salvo por motivos justificados e confirmados pelas 
comissões técnicas regionais; 
c) não mobilizar os terrenos, no sentido do maior declive, quando daí resulte visível acção 
erosiva; 
d) não praticar a cultura em pomares e nas vinhas; 
e) assumir o compromisso de promover progressivamente a drenagem dos solos, nos casos em 
que o excesso de água possa constituir factor limitativo da produção; 
f) usar como fertilização para o trigo e centeio o mínimo: 1- se o cereal que se segue é uma 
cultura sachada, convenientemente fertilizada, adubar com mínimo de N 30 kg em cobertura; 
2-quando tal se não verifica, a cultura terá de ser fertilizada com o mínimo de N 50 kg/ha, 
P205:50kg. O azoto deverá ser aplicado fraccionado. 

Fonte: Comissão técnica regional...Op. cit., (20/10/68), pp. 2 e4. 



ANEXO 46: 

«Informação agro-pecuária» 

«1-galinhas que não põem ou põem pouco, são hóspedes indesejáveis que não pagam a 
despesa que fazem. Não mantenha más poedeiras no seu aviário. Com essa prática obterá uma 
apreciável economia na ração e, portanto, aumento no rendimento. 
2-a alimentação dos vitelos, durante as suas primeiras jornadas de vida, tem uma enorme 
influência no seu comportamento futuro. Para se obterem animais saudáveis e de bom 
desenvolvimento corporal, é prática aconselhável alimentá-los exclusivamente com leite 
completo, até às três semanas de vida. 
3-na presente época em que se procede às enxertias, lembra-se aos lavradores que devem 
procurar, além das suas melhores castas, ou variedades, aquelas que melhor se adaptem à 
região, pelo que podem recorrer aos serviços agrícolas regionais, a fim de lhes ser indicadas 
as mais aconselhadas. 
4-é necessário que as sementes a lançar à terra estejam em condições de pureza e de 
germinação que assegurem boas colheitas. Cada lavrador deverá adquirir sempre a melhor 
semente que lhe for possível. No caso, porém, de ter quaisquer dúvidas, pode mandar uma 
amostra ao serviço de ensaio de sementes - Rua das Amoreiras, 166-Lisboa. Sem qualquer 
despesa, receberá informações, sobre a qualidade da semente comprada. 
5-lembra-se a todos os agricultores da vantagem de comunicarem ao Grémio da Lavoura a 
que pertençam as árvores que deixem podar no próximo ano, com o fim de facilitar a 
elaboração de programas de futuros cursos de podadores. 
6-a mecanização florestal começa hoje a revestir-se do máximo interesse. O aumento dos 
rendimentos do trabalho, com os consequentes abaixamentos dos custos das operações, a 
contribuição para solucionar problemas da falta de mão-de-obra e as melhores remunerações 
facultadas aos trabalhadores especializados, são aspectos fundamentais que depõem a favor da 
mecanização e da sua generalização nas explorações florestais. 
7-pode estimar-se o número actual de serrações existentes no país em 1.200 unidades, 
equipadas com 4 a 5 mil máquinas de serrar. A sua capacidade de produção atinge 1,5 milhão 
de metros cúbicos de madeira serrada». 

Fonte: Informação agro-pecuária. NM. Mirandela. (8/4/62), p. 6. 
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ANEXO 47: 

Venda de propriedades no Cachão (1963) 

Tipo de 
terreno Culturas existentes Localização 

(Sítio) Confrontação Artigo 
matricial n° 

Vinha Videiras, figueiras, 
oliveiras e árvores de fruto Picadeiras 

1-do norte a nascente com o 
Dr.Fernando e o Dr. Casimiro; 
2-do sul e poente com António de 
Castro Pizarro. 

533 

Terra Oliveiras Pedra Branca 

1-do norte com Elisa Moutinho; 
2-de nascente com Alexandre Augusto 
Campos; 
3-do sul com Júlio Vaz Cardoso; 
4-do poente com Joaquim dos Santos 
Correia. 

782 

Terra de 
horta Oliveiras Pardinhas 

1-de norte com a ribeira; 
2-de nascente com Elisa Moutinho; 
3-do sul e poente com Antónia Adriana 
Araújo 

813 

Uma oliveira Flagosa -em terra de Elisa Trigo Moutinho 814 

Terra e 
horta Oliveiras e amendoeiras Flagosa 

1-do norte com o ribeiro; 
2-do nascente e poente com Elisa Trigo 
Moutinho; 
3-do sul com Joaquim dos Santos 
Correia 

815 

Terra Oliveiras e amendoeiras Flagosa 
1-norte e nascente com o ribeiro; 
2-do sul com Abel Trigo Moutinho; 
3-do poente com Elisa Trigo Moutinho. 

818 

Terra Oliveiras A recta da 
Junqueira 

1-do norte com Alexandre Augusto 
Campos; 
2-do nascente com Judite do Céu 
Macedo; 
3-do sul com o caminho; 
4-do poente com Armindo Augusto 
Pinto. 

860 

1 oliveira Piolha em terra de Camilo Cardoso 75 l/A 
Terra, 
horta, 
vinha 

Oliveiras, figueiras, 
laranjeiras e mais árvores 

de fruto 

Cachão 
(Cortinha) 757 

Terra Oliveiras e amendoeiras Olival 
cordovil 789 

3 oliveiras Vale do 
Gomes em terra de Maria Benedita Vicente 1075 

Terra Para centeio com oliveiras Vale do 
Gomes 1107 

Terra Para centeio e oliveiras Vale do 
Gomes 1108 

Fonte: Propriedades para venda no lugar de Cachão - freguesia de Frechas. NM. Mirandela. (1/12/63), p. 5 e Propriedades em 
venda no Cachão. NM. Mirandela. (18/10/64), p. 4. 

" No anúncio, constava ainda: «Mostra e informa o senhor Alexandre Campos, residente em Cachão. Recebe 
propostas solicitador Mário Lopes - Mirandela». 
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ANEXO 48: 

A agricultura e determinadas práticas, em contexto rural: 
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69 ARAGÃO, Angelina - Livro de Registos de 22/8/1944. Data de consulta: Janeiro 2003. 
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Fig.48.3 - Afixação de rendas 

70 ARAGÃO, Angelina - Livro de Registos de 22/8/1944. Data de consulta: Janeiro 2003. 
71 ARAGÃO, Angelina - Livro de Registos de 22/8/1944. Data de consulta: Janeiro 2003. 
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ANEXO 49: 

A segada: uma tarefa agrícola tradicional e o impacto nos costumes da região 

A ceifa dos cereais, também denominada por segada, processo tradicional, tinha início nos 

começos de Junho, na parte sul do distrito de Bragança, na região conhecida por Terra Quente 

Transmontana e, de 20 de Junho em diante, nas outras regiões do distrito. 

Segundo o adágio popular, muito conhecido entre os povos da região nortenha, «tarde que 

cedo, a segada vem pelo S.Pedro». Por esse tempo, os cereais encontravam-se no fim da fase de 

maturação e, por conseguinte, podiam ser ceifados. 

Em 1963, as ceifas da região mirandelense ainda eram feitas, na sua grande maioria, pelos 

ceifeiros, porque os terrenos não permitiam o uso de máquinas-ceifeiras. Os segadores, em 

grupos de 10, 15 e 20, denominados por camaradas, deslocavam-se das terras das margens do 

Douro72 e de outro lugares, primeiro para a Terra Quente Transmontana e, depois, para o Vale e 

Terra Fria Transmontana. 

O ceifeiro trabalhava, durante os 30 ou 40 dias da sua actividade, para amealhar algum 

dinheiro. Vestia roupas pobres, tinha um «físico mal cuidado», mas era exigente, «quanto à 

alimentação e os patrões viam-se em sérias dificuldades para os abastecerem de alimentos de Ia 

qualidade e de bebidas». 

Um ceifeiro ficava quase tão caro, pela alimentação, como pelo salário diário em dinheiro, 

que chegava a atingir os 40$00. 

Os ranchos de ceifeiros eram comandados por um capataz e, «munidos de harmónicos, 

tambores e ferrinhos, iam tocando e cantando nas praças, por ocasião dos ajustes, e nas ruas das 

povoações onde trabalhavam, no fim do dia, quando regressavam a casa dos patrões, para 

comerem a 5a refeição do dia, denominada ceia, bem regadinha com mais uns litros de vinho» . 

O ceifeiro cantava, dançava e mantinha uma alegria partilhada por toda a camarada. 

Algumas vezes trazia cantigas novas, que a mocidade das terras por onde passavam 

aprendia para as repetir, depois, quando a ocasião se proporcionasse. Para além destas cantigas, o 

ceifeiro cantava outras, enquanto cegava. E era de notar que os segadores se aplicavam mais na 

sua faina, quando cantavam, razão porque os patrões lhes pediam para cantar as suas melodias. 

72 «Pelo fim de Maio, ao começarem as ceifas na Terra Quente, descem a Mirandela dos planaltos e montanhas do 
norte as camaradas de segadores e aí se lhe juntam os que sobem da Vilariça, do Douro...» In RIBEIRO, O. in 
Prefácio à obra de TABORDA, Op. cit., p. 10. 
73 «faziam uma festa, dançando ao compasso de mestre, o realejo, saracoteando, os bailados da sua região - o vira, o 
malhão, o verdinho, etc. — (animavam as ruas de Mirandela), enquanto aguardam nas gares das estações o comboio 
que os levará para outros patrões e para o mesmo trabalho». In NÓTULOS - Segadas em Mirandela, vêm dos lados 
do Douro. NM. Mirandela. (23/6/57), p. 6. 
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Aparentemente era feliz e, «munido de um saco, de um bordão, de uma ceitoira e de um 

chapéu de palha, vagueava, descuidadamente de povoado em povoado, em procura de patrão que 

precisasse de ceifar as searas amadurecidas pelos calores do estio». E na sua linguagem 

despreocupada ia espalhando o seu pregão: «Quem quer segar a oitenta coroas?!...» E com gestos 

acudidos e voz altaneira, acrescentava: «Sol e vento, que a segada faz-se com o tempo». 

Os patrões com «a necessidade de ceifar as searas a tempo e horas, para evitar o prejuízo 

que lhes poderia acarretar o aparecimento de uma trovoada ou de qualquer outro cataclismo», 

ajustavam as ceifas, por preços geralmente elevados e, consequentemente, difíceis de suportar 

pelas suas economias, bastante depauperadas, devido aos maus anos agrícolas ... 

Mas o segador não queria saber de desgraças. Estivesse o cereal bom, estivesse ruim, ele 

continuaria a cantar e a viver a sua vida de nómada, indiferente ao meio que o cercava, durante a 

época das ceifas 

Terminados estes trabalhos, alguns regressavam às suas aldeias, enquanto outros 

continuavam este trabalho em regiões de Espanha. 

A chegada da mecanização e das malhadeiras, fez terminar estas migrações de pessoas que 

vinham realizar esses trabalhos agrícolas em todo o distrito de Bragança. 

Fonte: GONÇALVES, João - A segada: costumes da vida agrícola regional. NM. Mirandela. (7/7/63), p. 3. 

74 «A cultura dos cereais tem sido nos últimos anos ruinosa para os lavradores, por causa das irregularidades 
climáticas e da magreza das terras não permitir intensidade de cultura a que têm sido sujeitas. Torna-se necessário 
deixá-las descansar ou destiná-las à cultura de leguminosas que têm a faculdade de azotar as terras [...]. Seja como 
for, o lavrador não pode suportar os encargos da cultura cerealífera, desde que não colha mais de 5 sementes nas 
suas terras, o mesmo que é dizer: semear um alqueire, colher, pelo menos, seis. In GONÇALVES, Op. cit., (7/7/63), 
p. 3. 

110 



ANEXO 50: 

As barcas de passagem no rio Douro 

(1796) 

Rio Nome da barca Localização da barca Posta por 

o 
Í. 
S o O 

S.Martinho Ribalonga 

o 
Í. 
S o O 

S.Xistro Lavandeira/ Beira Grande Casa de Távora 

o 
Í. 
S o O 

Sa da Ribeira Nova Sa da Ribeira Câmara de Ansiães 
o 
Í. 
S o O 

Sa da Ribeira Velha Sa da Ribeira Moradores de Coleja com consentimento 
da CM. de Carrazeda de Ansiães 

o 
Í. 
S o O 

Cadima ou Freixo de 

Numão 

Limite do termo de Vilarinho 

da Castanheira com a Lousa 
Vilarinho 

o 
Í. 
S o O 

Valeira 

«8 
3 

H 

Brunheda Câmara de Ansiães 

«8 
3 

H 

Fiolhal ou Foz Tua 
Mordomos da Confraria de Santo António 
do Fiolhal, consentimento da CM. de C. 
Ansiães 

«8 
3 

H 
Tralhariz «8 

3 
H 

Pombal 

«8 
3 

H 

Riba Tua S.Mamede de Riba Tua Mordomos de S.Mamede 

«8 
3 

H 

Amieiro Mordomos de Santa Luzia de Amieiro 

Fonte: TAVARES, Op. cit., p. 132. 
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ANEXO 51: 

A Construção da Linha do Tua: memória histórica 

Como se mobilizou toda a dinâmica de construção da Linha do Tua? Que vultos locais se 

empenharam nessa concretização?75 

Na sessão da Câmara de Deputados de 9 de Março de 1861, foi apresentada uma proposta 

da construção da Linha do Tua, pelos deputados Júlio do Carvalhal Sousa Teles, António Alves 

Martins, José Luís Alves Feijó (mais tarde bispo de Bragança) e João de Almeida Pessanha, 

apresentando as seguintes justificações para a obra: 

«Considerando que Mirandela é um grande foco de produção agrícola, onde convergem 
vinhos, talvez os mais finos de mesa que se colhem em Trás-os-Montes, como são nas Arcas 
e povoações vizinhas; pelas imediações de Santa Valha e nos concelhos de Vila Flor, 
Mirandela e Ansiães; por isso, para dar fácil escoante a esse vinho, propomos que se faça um 
lanço de caminho-de-ferro, pela margem direita do Tua, desde Mirandela à vila de Abreiro e 
daqui uma estrada em macadame, por Alijó e Favaios para o cais do Pinhão, continuando 
depois o transporte das mercadorias pelo rio Douro, visto que a ideia de tornar navegável o 
rio Tua, outrora julgado essencial para fomentar a riqueza transmontana, era inexequível, em 
razão das grandes dificuldades e grandes despesas que a sua realização demandava, como os 
estudos feitos nesse sentido já há muito tempo haviam demonstrado». 

Em 1878, são realizados estudos de ligação de Bragança e de Mirandela ao Douro, através 

de caminho-de-ferro, ao longo da margem direita do rio Tua, pelo Eng.° militar João José Pereira 

Dias e do condutor Barnabe Roxo, sob a direcção do Eng.° Sousa Brandão. 

«Em 7 de Fevereiro de 1879, o então Ministro das Obras Públicas, Lourenço António de 
Carvalho, propôs a construção de vários caminhos-de-ferro, sendo em Trás-os-Montes o de Foz 
Tua a Bragança, por Mirandela e Macedo de Cavaleiros, na extensão aproximada de cento e vinte 
e cinco quilómetros, considerado como linha de primeira ordem. Neste projecto, vinham mais 
duas linhas de segunda ordem: uma de Mirandela a Vinhais, pela Torre de Dona Chama, e outra 
de Mirandela a Miranda do Douro, pelo Pocinho, Minas de Moncorvo e Mogadouro». 

A vila de Mirandela, em sessão municipal de 22/7/1882, decidiu pedir à Câmara dos Pares 

a aprovação de um projecto-lei «que concedia a subvenção de 135 contos de reis para garantia de 

juro de 5% à empresa que viesse a encarregar-se da construção da linha-férrea de Foz Tua a 

Mirandela». Entre as várias individualidades do Porto e da região, que apoiaram esta decisão da 

Câmara Municipal de Mirandela, destacou-se Clemente Menéres. 

75 Dados recolhidos em: ALVES, Pe. F.M., Op., cit Tomo IX; SALES, Op. cit., p. 111-114; FERNANDES, João -
Linha férrea do vale do Tua (3): um açoriano escreve sobre o caminho-de-ferro de Foz-Tua a Mirandela. NM. 
Mirandela. (31/1/88), pp. 1, 2 e 11; SARMENTO, A. Figueiredo - Mirandela e o seu caminho de ferro... NM. 
Mirandela. (2/11/58), p. 3; REIS, Rogério - A justiça da história. NM. Mirandela. (28/3/65), p. 1. Em 1987, festejou-
se o centenário da Linha do Tua: In PINTO, Cirilo - Linha do Tua Io Centenário. NM. Mirandela. (30/9/87), p. 6 e 
Centenário da Linha do Tua: «Jogos Florais e Concurso de fotografia». NM. Mirandela. (31/12/87), p. 2. 
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Em Dezembro de 1883, o Governo entregou a construção da linha-férrea entre Foz Tua e 

Mirandela ao Conde da Foz e a adjudicação foi confirmada por Decreto de 26/5/1884. O 

concessionário viria a passar os seus direitos, um ano depois, à Companhia Nacional de 

Caminhos-de-Ferro. 

No dia 16 de Outubro de 1884, foram iniciados os trabalhos em Mirandela, no local onde 

ficaria instalada a estação. 

Em 27 de Setembro de 1887, foi inaugurada solenemente a linha de caminho-de-ferro, com 

a presença do rei D.Luís, do príncipe real D.Carlos e da rainha D.Maria Pia. A comitiva real era 

acompanhada por vários membros do governo, alguns fidalgos da região e bastantes convidados, 

destacando-se, entre eles, o artista Rafael Bordalo Pinheiro. As populações ribeirinhas do rio Tua 

viveram entusiasticamente este dia: o povo vestiu as melhores roupas, engalanou as estações e 

apeadeiros onde cumprimentava o rei que agradecia de uma das janelas da carruagem. 

Nas povoações em que havia figuras nobres, eram estes que as representavam, como 

aconteceu em Abreiro, onde os habitantes de Freixiel eram acompanhados pelos Madureira 

Lobo. Na estação de Vilarinho das Azenhas, o povo de Vila Flor esteve presente, acompanhado 

pela vereação camarária. 

Em Mirandela houve uma grande festa: milhares de pessoas ovacionaram o rei, a quem foi 

oferecido um grande jantar transmontano, servido num barracão existente no cais de 

mercadorias; a bênção das locomotivas foi feita pelo bispo de Bragança e as duas primeiras 

receberam os nomes de Mirandela e Vila Real. 

A construção da linha entre Foz Tua e Mirandela demorou quase três anos. Ao longo de 

um percurso com 54 km, construíram-se 6 túneis, 2 viadutos de ferro, 4 pontes e as seguintes 

estações: Foz Tua76, Tralhariz, Amieiro, S.Lourenço, Brunheda, Codeçais, Abreiro, Vilarinho da 
77 

Azenhas , Cachão, Frechas e Mirandela. 

O troço da linha do Tua melhora, desde a Ribeirinha para cima, «abrindo-se a pouco e 

pouco o V, até encontrarmos encostas mais suaves e férteis; de bons campos, onde produz bem o 

trigo, notando-se aqui e além manchas de centeio ou vinhas» . 

A maior parte dos trabalhadores que construíram esta linha eram originários da Galiza e, a 

comprovar pelos livros de assentos de óbitos das paróquias vizinhas, muitos por lá ficaram a 

viver. 

Obs.: esta estação já existia e servia a Linha do Douro e a do Tua. 
77 Obs.: a estação actual não corresponde à primeira estação, pois foi mudada de local. Ainda hoje, os habitantes 
daquela aldeia chamam ao local inicial "Estação Velha". 
78 SARMENTO, Op. cit., (2/11/58), p. 3. 
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O grande responsável pela execução da obra foi o Eng.° Dinis da Mota, que entre 1884 e 

1891 se incumbiu da construção de alguns ramais de via reduzida e escreveu nessa altura, sobre 

a linha do Tua: 

«O terreno é o mais intratável que existe em Portugal, no fundo de um vale apertadíssimo, 
flanqueado de montanhas abruptas, completamente desnudadas, dum aspecto medonho e 
aterrorizador [...] com blocos e blocos de dimensões colossais, que parece que estão prestes a 
despenhar-se, rochas altíssimas, cortadas quase verticalmente [...] precipícios em que o menor 
desaire seria fatal...». 

Em 1958, o filho de Dinis da Mota, o Dr. A. A. Riley da Mota, decidiu reviver os trabalhos 

da linha do Tua, construída por seu pai. Escreveu um interessante artigo, publicado a 15 de 

Setembro no Diário dos Açores, revelando o que sentira: 

«Admira-se a gente de que os enormes penhascos apoiados acima das suas cabeças se não 
despenhem por ali abaixo, tudo arrastando na queda! Rarissimamente tem isso acontecido e, por 
felicidade, nunca com fatalidades pessoais. 
Os locais para os apeadeiros foram escavados na rocha e pergunta-se onde estarão os povoados 
servidos: lá em cima, fora de vista, só atingíveis por córregos quase a pique, que não consentem pé 
calçado, nem no Inverno de gelo, nem no Verão infernal.[...]. 
Uma diferença encontrei - felizmente! Entre a descrição do terreno por meu pai (que devia ser 
fidedigno) e o que agora ali se vê: dizia ele "montanhas completamente desnudadas", e hoje, em 
toda a parte em que isso é humanamente possível, se encontram árvores (oliveiras, sobreiros, 
pinheiros, castanheiros, figueiras, e até, por vezes, laranjeiras!), esparsas pelas encostas e só 
atingíveis por veredas inacreditáveis! Deve ter sido influência benéfica do caminho-de-ferro, 
tornando realizável parca exploração do arvoredo.» 

Em Junho de 1888, foi apresentado ao Parlamento, pelo Conselheiro Emídio Navarro, o 

projecto de lei para a construção do troço da via entre Mirandela e Bragança. 

Na sessão de 29 de Fevereiro de 1889, Abílio Bessa, deputado por Bragança, defendeu a 

necessidade urgente da conclusão da linha. 

A Carta de Lei de 14 de Julho de 1899 autorizava a continuação da linha entre Mirandela e 

Bragança, a qual seria realizada por troços sucessivos, a cargo da Companhia Nacional e em 

exploração por conta do Estado. 

Em 1901, foi aberto concurso para a continuação da construção da linha de caminho-de-

ferro, mas motivos vários levaram a que só se realizasse em Fevereiro de 1902 e a ele concorreu 

apenas o empreiteiro João Lopes da Cruz. 

Os trabalhos iniciaram-se a 20 de Julho de 1903, depois de esforços incansáveis do 

conselheiro Abílio Bessa e do empreiteiro João Lopes da Cruz. 

No dia 8 de Maio de 1904, foi inaugurada a estação da Ribeirinha e em 1905 o comboio 

chegou a Macedo de Cavaleiros. 

Obs.: não podemos esquecer que o comboio surgiu em Portugal em 1853, mas que somente em 1856 se abriu o 
primeiro troço entre Lisboa e o Carregado. Em 1879, o comboio chegou à Régua e a abertura à exploração pública 
dos seguintes troços ocorre: em 10/1/1887- Tua/Pocinho; a 5/5/1887- Pocinho/ Côa e dia 29/9/1887- Tua/Mirandela. 
Em 1884, estavam já construídas as linhas principais. 
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No dia 1 de Dezembro de 1906, por volta das 12,30h, chegou a Bragança o primeiro 

comboio, tendo havido uma grande festa popular de inauguração e milhares de pessoas 

festejaram o acontecimento. 

Ao longo do percurso, ficavam as seguintes estações e apeadeiros: Carvalhais, Avantos 

(ap.), Romeu, Cortiços, Grijó de Vale Benfeito, Macedo de Cavaleiros, Azibo, Sendas, Salsas, 

Roças, Sortes, Rebordãos, Mosca e Bragança. 
O A Q 1 

Ficaram ligados à construção deste troço: Abílio Beça , João Lopes da Cruz e o Eng.° 

José de Madureira Beça . 

Em 1947, a Linha do Tua passou a ser explorada pela CP, no seguimento de um processo 

de unificação da exploração da rede ferroviária nacional. 

A linha veio a servir populações isoladas, mobilizou e dinamizou a economia local, tornou 

possível a parca exploração de arvoredo - onde avultam as oliveiras, sobreiros, pinheiros, 

castanheiros, figueiras e até, por vezes, laranjeiras83 —, deu acesso a muitos locais íngremes que 

passaram a ser cultivados, para os quais apenas o comboio os mantinha unidos a outros centros 

populacionais da região, pois as estradas só muito mais tarde foram rasgadas. 

Obs.: Abílio Beça foi deputado e Governador Civil de Bragança. 
81 Obs.: o empreiteiro que financeiramente ficou destruído. 
82 Obs.: deputado e grande lutador pelo término da linha. 
83 SARMENTO, Op. cit., (2/11/58), p. 3. 
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ANEXO 52: 

Constituição da Sociedade Clemente Menéres 

«Um ou dois herdeiros combinam-se e administram a casa e os outros retiram-se para 

cuidarem da sua vida, como lhes aprouver. O gerente dessa propriedade vê no fim do ano o que 

lhe sobra do seu custeio e trabalho e divide com seus irmãos a parte que lhe diz respeito; e, se 

algum dos que se retirar quiser vender a sua parte, o casal é obrigado a comprá-la, dando o valor 

do líquido — que a média do produto de dez anos demonstrar». 

Fonte: MENÉRES, C , Op. cit., p. 34 (excerto do documento). 

SOCIEDADE CLEMENTE MENÉRES, Lda. 
(número de prédios em 1902) 

«O número de prédios era de tal modo elevado que eles não foram descritos naquela 

escritura (da constituição da sociedade, em 18/12/1902), "separadamente, terreno por terreno", 

mas sim por grupos, dando-se as confrontações de cada conjunto de prédios e mencionando-se os 

"sítios" das freguesias em que se localizam os prédios de cada grupo». 

Ao todo, a Sociedade tinha prédios em 21 freguesias (em 12 freguesias de Mirandela (44 

conjuntos de prédios e 398 sítios mencionados); em 4 de Alfandega da Fé (7 conjuntos de 

prédios e 44 sítios mencionados); em 1 de Macedo de Cavaleiros (10 conjuntos de prédios e 72 

sítios mencionados); em 2 de Vila Flor (2 conjuntos de prédios e 9 sítios mencionados), em 1 de 

Carrazeda de Ansiães (1 conjunto de prédios e 6 sítios mencionados). 

Fonte: MARTINS, J. Silva - Estruturas Agrárias em Portugal Continental. Lisboa: Prelo.Vol. 1 , p. 321. 
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ANEXO 53: 

FINALMENTE A TELEVISÃO 

«A coisa aconteceu aqui há uma quinzena. Um dia, entre dois bocejos, vimos aparecer uma 
furgoneta amarela com uma escada de metal em cima, ou coisa que o valha, e que trazia 
pintadas no dorso, a letras pretas, essas palavras mágicas: Rádio Televisão Portuguesa... 
Embora arregalássemos um bocadinho mais os olhos, já meio fechados pela modorra 
provinciana desta nossa terra, não nos apercebemos desde logo que com o aparecimento 
daquele carro se iria inaugurar uma nova era, positivamente revolucionária e que iria 
afectar os hábitos da sociedade mirandelense. E, num repente, vimos homens empoleirados 
nos telhados, gente parada nos passeios de nariz no ar, enquanto as antenas da televisão se iam 
erguendo graciosas, pondo na paisagem um tom de progresso, de vida, de modificação... 
E, a partir desse momento, os televisores foram instalados nas montras das casas de artigos 
eléctricos, no Stand do Parque, no café Império, na confeitaria Mira, no café Paulino e eu sei lá 
mais aonde... 
E as nossas noites animaram-se, encheram-se de movimento, de certo modo desusado e 
invulgar, com os cafés cheios de gente embasbacada a olhar toda na mesma direcção, como se 
estivesse hipnotizada, com magotes de pessoas em frente às montras a empurrarem-se, a 
espreitarem por cima dos ombros, etc., etc...A televisão (coisa maravilhosa!) chegou a 
Mirandela. 
E é coisa fulminante, avassaladora, de arrasar... 
Não há dúvida, leitores amigos que nós, habitantes de Mirandela, nos podemos considerar muito 
felizes... Enquanto lá fora, onde não são tão felizes, a televisão telecomandada, há cerca de 20 
anos, nós só agora somos por ela atingidos. Mas deixemos isso... O que é facto é que as nossas 
noites mudaram... Janta-se agora mais cedo e à pressa para apanhar um lugarzinho à mesa do 
café. Gente que nunca se viu fora de casa aventura-se pelas ruas, pelos cafés, etc., etc., e tc . . É 
certo que as nossas digestões sofrem um bocadinho com a televisão, porque isto de ficar 3 horas 
sentado numa cadeira, quase às escuras e olhar para um objecto brilhante e animado, não ajuda 
lá muito... Mas, enfim, bebe-se % de Agua das Pedras, aí pelas 22 h e já se aguenta o programa 
até ao fim... À meia-noite, as ruas enchem-se de pessoas que vêm de ver a televisão e, 
pronto, vamos para a caminha, fartinhos de «gozar» e com a superioridade de estarmos a 
par da civilização. 
E, para finalizar, vou contar-lhes um pequeno episódio sucedido há dias num dos cafés desta 
vila. A RTP tem transmitido todas as noites, por volta das 23 h, uma reportagem da Volta a 
Portugal em Bicicleta. No entanto, nessa noite e antes da reportagem, apresentou uma orquestra 
sinfónica na interpretação de "O Morcego" de Strauss. A rapaziada que enchia o café, não 
apreciando tal género de música, começou a mexer-se e a fazer um barulho ensurdecedor. Mas 
numa outra mesa estavam uns cavalheiros apreciadores de música séria que se levantaram e 
protestaram contra a falta de civismo dos demais. É claro que a rapaziada não se importou 
mesmo nada... Passaram-se alguns minutos, a composição de Strauss terminou e no ecrã do 
televisor apareceu o indicativo da reportagem da Volta a Portugal. A rapaziada, suspensa, calou-
se... Foi então que os tais cavalheiros, apreciadores da música séria, desencadearam uma 
ofensiva de barulho que não cedeu aos indignados protestos da rapaziada. E a coisa ia acabando 
mal... E como diria o Leite Rosa no seu programa radiofónico "Há cada uma!", também nós 
dizemos: isto com a televisão em Mirandela.. .sempre há cada uma... !» 

Fonte: MEDEIROS, Óscar - Finalmente a televisão. NM. Mirandela. (28/8/60), pp. 1 e 6. 
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ANEXO 54: 

Projecto da construção da Escola de Regentes Agrícolas de Mirandela 

Escola de Regentes Agrícolas de Mirandela (projecto) 
Fase de 

construção Adjudicação Instalações 

Ia 7 800 contos 

-2 dormitórios para 60 alunos; 
-balneários e instalações sanitárias; 
-cozinha e copa; 
-preparação e armazenamento de carnes e enchidos; 
-refeitório, biblioteca; 
-sala de alunos; 
-6 salas de aulas normais, uma sala de desenho, um 
anfiteatro e 1 sala de professores. 

2a de 30 mil contos 
(quantia aproximada) 

-construção de mais 2 dormitórios; 
-um ginásio; 
-gabinete da direcção e instalações para a secretaria e 
arquivo; 
-estrada de acesso; 
-instalações de carácter agrícola, distribuídas por 2 núcleos: 
um com instalações tecnológicas (lagar de azeite, lagar de 
vinho, leitaria, queijaria, manteigaria e câmara frigorífica 
para frutas); outro para os animais da exploração, as 
máquinas e o armazém para géneros — principalmente de 
cereais e batata —, um pavilhão de máquinas agrícolas 
com oficina de serralharia, carpintaria, anexas; uma vacaria 
para 12 vacas e bezerros; 1 cavalariça para 4 a 5 animais; 1 
pocilga para 10 porcas criadeiras, varrascos e 60 porcos em 
criação; 1 ovil para 80 a 100 ovelhas; 1 galinheiro para 500 
poedeiras e 500 frangos de carne; uma coelheira para 20 
fêmeas; nitreira, silos e eira. 

Fonte: Escola de Regentes Agrícolas de Mirandela. NM. Mirandela. (21/1/68), p. 1. 
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ANEXO 55: 

Actividades formativas e culturais 

Fonte documental 

Cursos 

Curso de Educação de Adultos Plano de Educação Popular. NM. 
Mirandela. (26/5/57), p. 1. 

Cursos 

Cursos de Ensino Agrícola (decreto 41.381), criados 
nas freguesias de: Alvites, Vale de Gouvinhas, Torre 
de D.Chama, S.Pedro Velho, Mascarenhas, Franco, 
Avidagos e Mirandela 

Ensino Agrícola. NM. Mirandela. 
(25/5/58), p. 1. 

Cursos 

Curso de podadores Curso de podadores. NM. Mirandela. 
(14/4/60), p. 1. 

Cursos 

Curso de podadores florestais Curso de podadores florestais. NM. 
Mirandela. (5/3/61), p. 4. 

Cursos Curso de extensão agrícola Curso de extensão agrícola. NM. 
Mirandela. (9/4/61), p. 6. 

Cursos 

Curso de podadores de sobreiros Curso de podadores de sobreiros. 
NM. Mirandela. (24/12/61), p. 3. 

Cursos 

Curso de tosquia mecânica em Mirandela e Vilarelhos 
(Alfândega da Fé). 

Em Mirandela e Vilarelhos 
(Alfandegada Fé) realizou-se um 

Curso de Tosquia Mecânica 
Nordeste, n°18, (Abr. 1967), p. 18. 

Cursos 

Curso de tosquia mecânica, no Cachão, concluído no 
dia 17 de Abril de 1969. 

Efemérides do Cachão : curso de 
tosquia mecânica. 

Nordeste, n°33 (Mai./Jun.69), p. 22. 
Actividade Poda de sobreiros Poda de sobreiros. NM. Mirandela. 

(1/1/60), p. 5. 

Conferência Conferência: A arboricultura na Terra Quente 
Transmontana 

"A arboricultura na Terra Quente 
Transmontana". NM. Mirandela. 

(11/6/61), p. 1. 

Concursos 

Concurso de gado "ovino badano" Concurso de gado "ovino badano". 
NM. Mirandela. (17/4/60), p.l Concursos Concurso de Cartazes de propaganda turística de 

Portugal no estrangeiro84 
Propaganda Turística de Portugal. 

NM. Mirandela.(25/8/57), p. 1. 
Comemoração Comemoração: concessão da "2a carta de foral de 

Mirandela" 

SARMENTO, A. Figueiredo -
Mirandela. NM. Mirandela. 

(31/7/60), p. 10. 

Visita de 
Estudo 

Visita de jovens agricultores aos EUA, promovida pela 
Corporação da Lavoura, com o objectivo de 
acompanhar as práticas e as técnicas agrícolas, 
seguidas naquele país85 

Intercâmbio para jovens agricultores. 
NM. Mirandela. (14/2/60), p. 2. 

Este concurso foi promovido pelo Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo; estava aberto 
a artistas nacionais e estrangeiros; havia inteira liberdade na sua concepção. Sugeria-se, no entanto, que os cartazes 
focassem um dos seguintes temas: Lisboa, Fátima, praias, termas, romarias, folclore, castelos e outros monumentos 
históricos. In Propaganda Turística...Op. cit., (25/8/57), p. 1. 
85 A visita tinha a duração de 6 meses, com início em Maio e fim em Outubro. A viagem de ida e volta importava 
em cerca de 10 mil escudos, a pagar pelo candidato, mas admitia-se que pudesse ser subsidiada, em cerca de 50%. In 
Intercâmbio.. .Op. cit., (14/2/60), p. 2. 
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ANEXO 56: 

A tradição de S.Martinho na aldeia da Coleja 

A recuperação da tradição de S.Martinho teve o seguinte início, como nos é contado pelo 

seu reformulador: 

«Sabe que uma das coisas que me preocupa é em manter as tradições e ir buscar essas coisas ao 
depósito em que se encontram. Que eu me lembre, eu ainda sou desse tempo: as pessoas, como 
havia fraco poder de compra, até para ir beber um copo de vinho, quando era a dois tostões, 
então, quando havia ou quando se pressentia que alguém tinha um pipo de vinho, por mais 
pequeno que fosse, bastava um pipo de 100 litros, na noite de S.Martinho, havia por aí uns 
velhotes que se juntavam e cortavam um pauzinho que existe muito nos montes, e que se chama 
gaimão, e punham-lhe um fósforo no cimo. Acendiam-no e chegavam às portas de quem tivesse 
um bocadinho de vinho. Batiam à porta, com aquele fósforo aceso no cimo do gaimão, e já 
sabiam para o que era: queriam beber um copo. 
E aquilo que nós quisemos fazer foi reviver um pouco dessa tradição. É claro que fizemos 
noutros moldes, não estaremos a 100% dentro daquilo que se processava naquela altura, mas 
procurámos fazer o melhor possível. E as novas situações que nos vão surgindo, é aquilo que a 
gente, durante o ano, vai pensando e, às vezes, nos vem à ideia, de fazermos uma coisa mais 
sofisticada. Às vezes, mais elaborada. É isto que fazemos e que nos tem agradado fazer, não 
seguimos nenhum regime rígido, nem temos nada com protocolos. 
A tradição do S.Martinho começou aqui, neste lagar, quando eu procedia à abertura das pipas, 
em 1992. 
No Io ano, por brincadeira, eu consegui ter uvas a mais da litragem, a mais do benefício que nos 
é autorizado. Eu fiz uma pequena pipa de vinho de uns 250 1 e eu estava tão contente com isso 
que engendrámos uma festa familiar. Entrámos todos para o lagar, depois tirámos e encubámos 
o vinho. Passado pouco tempo, fomos provar o vinho e, quando o fui provar, fiz aquilo como se 
fosse um monumento que ia inaugurar e fiz um discurso apropriado para a altura. 
Imaginei que a minha pipa era um monumento e, para a sua inauguração, escrevi um discurso, 
em que eu imaginava que havia cá altas individualidades, entre as quais: o governador civil de 
Bragança, o bispo auxiliar da diocese alcoólica de Bragança, o senhor Provador de Justiça (na 
altura, até ainda não se falava muito em Provedor, como hoje. Não andava tanto na boca do 
povo, especialmente na televisão. Na altura, chamámos-lhe o Provador de Justiça). E, então, 
começou-se a fazer esta brincadeira que eu achei tanta piada que, nos anos seguintes, 
começaram outros agricultores a quererem aderir a isso. E nós começámos a fazer uma festinha 
todos os anos, no S. Martinho, ou, pelo menos, no Sábado seguinte ao S.Martinho, que é quando 
juntamos mais gente na aldeia. Fazemos isso ao ir provar o vinho, na abertura das pipas»86. 

O reviver desta tradição fez nascer na Coleja duas Confrarias: a dos Provadores do Alto 

Douro, que reactivaram a tradição, e a dos Amigos de Coleja, mais formal e perfeitamente 

caracterizada e registada. 

Há a prova dos vinhos novos, há discursos, há alegria e animação da vida da aldeia: há o 

reviver do espírito comunitário. 

«Nós, nessa altura, logo nos intitulámos como a Confraria dos Provadores do Alto Douro. Mais 
tarde, apareceu uma outra confraria, a "Confraria dos Amigos de Coleja", já com outros moldes 
mais modernos, mais sofisticada: já arranjaram capas e tudo isso. 
A primeira, a tradicional era essa. Só que entre nós familiares é que lhe demos o nome. Nós é 
que nos intitulámos a nós próprios, não registámos nada e isto continua a ser assim. 

Entrevista n° 3, Coleja: 2004 
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Tenho todos os discursos arrumados, porque, depois, todos os anos fui inventando um novo 
discurso. 
No primeiro, aquando da abertura da pipa, eu dizia assim: "Eis-me minha querida a teus pés, 
com o meu pau já enfiado, pronto para to introduzir nesse buraquinho negro e húmido, e deixar 
que a tua seiva me escorra por estas mãos e pelos cantos da boca, até às borras". 
Isto é exactamente o que se passa, quando se abre uma pipa. Tem uma maneira mais brejeira de 
dizer, mas é só para dar uma certa graça, mas não há nenhuma maldade, nem foi essa a intenção. 
De qualquer maneira, em todos os discursos há um tom de brejeirice, porque é só para condizer 
com o momento e com o dia»87. 

Actualmente, são integrados 3 membros de cada confraria que vão fazendo a prova dos 

vinhos, ao longo da aldeia, e de adega em adega, seguidos por um grupo de pessoas que 

compartilham da prova dos vinhos. 

A cerimónia reveste-se de um profundo sentido de renovação da unidade na aldeia e 

apelam para uma alegria que John Gibbons já dava conta na sua obra. Serve tudo para brincar, 

confraternizar e partilhar valores: os mandamentos que juram cumprir, a partilha do precioso 

néctar, o pôr à disposição dos que vão na ronda de alguma coisa para comer, a tradicional 

alegria, provocada pela música saída de guitarras e violas, o convite a entrar na adega e a 

partilhar... Todo este cerimonial poderá traduzir-se num precioso cartaz turístico para a aldeia da 

Coleja: 

«Três membros da Confraria dos Provadores do Alto Douro e mais três da Confraria dos 
Amigos da Coleja levam à boca um copo com o vinho generoso de uma das 12 adegas visitadas 
este ano, naquela aldeia de Carrazeda de Ansiães. 
Depois de sacudir o líquido entre os dentes e o fazer escorregar até ao estômago, os juízes 
conferenciam, acendem uma vela e sai o veredicto: "Meus senhores, este vinho está aprovado. 
Sirva-se ao povo". Batem-se palmas e o néctar é distribuído pelos copos dos convivas. 
A cerimónia marcou a festa da abertura das pipas de Coleja que, de ano para ano, tem vindo a 
atrair mais visitantes, não só do concelho, como da zona do Porto. Gregório Reixelo, emigrante 
na Alemanha, estreou-se este ano nestas andanças. Abriu a adega e submeteu-se aos 
mandamentos que regem esta iniciativa: "Amar o vinho sobre todas as bebidas; não evocar o 
vinho a martelo; dar crédito ao branco e ao tinto; não cobiçar o vinho do vizinho; beber branco 
ou tinto até cair; não tirar este prazer às mulheres; que o vinho seja sempre e só o principal nas 
discórdias dos casais; não deitar água no vinho, sobretudo na missa; respeitar as mães pipas; 
jejum e abstinência ao vinho.. .nunca!" 
De pipa em pipa, de vinho em vinho, as cabeças iam-se tornando mais zonzas, enquanto a 
alegria aumentava, ao som dos acordeões, das guitarras e dos cavaquinhos. O convite dos donos 
das pipas era rápido e eficaz, convencendo toda a gente a provar, até aqueles mais renitentes: 
"Eu vou-te pôr a correr,/ será o que Deus quiser/ Mas tu vais dar de beber/ à gente que aqui vier/ 
Em nome da pipa e do vinho/ e, também, do S.Martinho", orou Alberto Fontes, com os olhos 
pregados à sua pipa. A torneira deu meia volta, o "generoso" encontrou-se com a caneca e, 
depois, com quem o quis. Prejuízo? "Tem mais valor este convívio do que uma pipa de vinho", 
afirmou, peremptório, Alberto Fontes. 

A medida que se entrava na madrugada, foram-se somando as desistências. Os muitos 
resistentes acabaram no largo da aldeia, onde se comeram os restos do porco que serviu de 
repasto, antes de tudo começar. As duas confrarias dizem que o seu S.Martinho "é o mais 
tradicional do país", pretendendo torná-lo um verdadeiro cartaz turístico na região do Douro. 
Para o ano há mais88». 

87 Entrevista n° 3, Coleja: 2004 
™ PINTO, Eduardo - Confrarias aprovaram vinhos de Coleja. Carrazeda de Ansiães [Em linha]. 17/11/2003. 
[Consult. 31 Jan. 2006]. Disponível em <URL: http://www.radioansiaes.nostri.pt/sociedade/ soc03704.asp>. 
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A prova de vinhos, no S. Martinho, em que se pretende fazer reviver uma antiga tradição, é 

um momento solene para a aldeia: há juramentos, discursos, alegria; reaviva-se a antiga alegria 

de que John Gibbons falava no seu livro; há a celebração do vinho novo, a confraternização, a 

comemoração, o acolhimento e a hospitalidade para todos aqueles que visitarem a aldeia. 

Os confrades vestem com os seus símbolos característicos e preparam-se para celebrar. A 

celebração requer um código que é reavivado em cada ano e dá sentido à cerimónia. 

«A tradição cumpriu-se sábado à noite, em Coleja, freguesia de seixo de Ansiães. Os juízes da 
Confraria dos Amigos de Coleja e da Confraria dos Provadores do Alto Douro voltaram a 
provar e a julgar os vinhos generosos da colheita deste ano, nas adegas da aldeia. 
A volta começou à luz da candeia. As adegas abriram-se à passagem da comitiva para deixar 
benzer os néctares produzidos nas encostas do rio Douro. "Senhoras e senhores, temos a honra 
de provar o vinho desta casa", começaram por dizer em voz alta. Uma vez aprovado pelo 
provador, o discurso prosseguiu: "Linda pipa que és tão bela/ toda a gente te deseja/ hoje vais 
ser atacada/ pelos Amigos de Coleja./ Com este olhar de alegria/ com este sabor a vinho/ hoje 
vamos festejar/ o dia de S.Martinho./ Seja branco, seja tinto/ seja velho, seja novo/ vamos pôr-te 
a correr/ para a alegria do povo". 
A seguir, os proprietários das adegas juraram cumprir os preceitos da Confraria dos Provadores: 
"Beber um copo de cada vez; não desperdiçar; não vomitar; não cair; não abandonar um 
companheiro caído, dividir, dar e defender os vinhos da região do Douro". Após o juramento, 
bebeu-se mais um copo, comeram-se uns figos secos e umas azeitonas e a ronda continua. 
A Festa das Pipas de Coleja começa a afirmar-se como um cartaz apetecível para forasteiros, 
que se deslocam dos grandes centros urbanos para participar numa festa tão genuína, que 
termina de madrugada, geralmente com um copo a mais. 
Há 14 anos que o S.Martinho é celebrado nestes moldes, tendo começado como uma brincadeira 
de família. Céu Russo recorda que, em tempos idos, as pessoas iam, de casa em casa, para 
provar o vinho e os anfitriões ofereciam o que tivessem. Hoje, antes de iniciar a ronda, há 
merenda à farta num largo da aldeia para moradores e visitantes. 
Os elementos da Confraria dos Amigos de Coleja vestem capas e chapéus de cor preta, enquanto 
que os da Confraria dos Provadores do Alto Douro usam, apenas, uma faixa ao peito com as 
cores da bandeira portuguesa»89. 

89 PINTO, Eduardo - Confrarias provaram e julgaram vinho novo em Coleja. Carrazeda de Ansiães [Em linha]. 
18/11/2002 [Consult. 31 Jan. 2006]. Disponível em: <URL: http:// www.radioansiaes.nostri.pt/sociedade/  
soc02332.asp>. 
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ANEXO 57: 

Os assistentes a um acto de posse de um presidente de Câmara (1965) 

Dr. Simão Carlos Saraiva: Carrazeda de Ansiães 

Assistência 
Nome Cargo 

Dr. Joaquim Morais Fernandes Presidente da Comissão Concelhia da UN de Carrazeda de 
Ansiães 

Dr. Vitorino Casal Sampaio Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Carrazeda de 
Ansiães 

Dr. António Teixeira Conservador do Registo Civil e Predial de Carrazeda de Ansiães 
Dr. Alpídio Gonçalves Notário de Carrazeda de Ansiães 
Eng.° António Mariz Carrazeda de Ansiães 
António Luís Pinto Vice-presidente da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães 
Albino Leitão Chefe da Secretaria da Câmara Municipal de Carrazeda de 

Ansiães 
Manuel Maria Almeida Chefe da Repartição de Finanças de Carrazeda de Ansiães 
Estêvão Marques Tesoureiro da Fazenda Pública de Carrazeda de Ansiães 
Luís Cabral Sampaio Presidente do Grémio da Lavoura de Carrazeda de Ansiães 
Sérgio Augusto Menezes Tesoureiro do Grémio da Lavoura de Carrazeda de Ansiães 
António José de Lima Teixeira Gerente do Grémio dos Vinicultores de Carrazeda de Ansiães 
António Augusto Carvalho Gerente do Grémio da Lavoura de Carrazeda de Ansiães 
Reverendo Virgílio Cirne Vila Velha Pároco da freguesia de Carrazeda de Ansiães 
Alfredo Frazão Martins Sampaio Comerciante de Carrazeda de Ansiães 
João Herculano Sampaio Proprietário de Carrazeda de Ansiães 
Francisco de Jesus Gonçalves Industrial de Carrazeda de Ansiães 
José Rómulo de Carvalho Comerciante de Carrazeda de Ansiães 
Acácio Soares e Fernando Armindo 
Pereira 

Junta de Freguesia de Carrazeda de Ansiães 

Abel Trigo Moutinho Seixo de Ansiães 
João Lima Alves Pereira Amedo 
Adelino dos Santos Mesquita Codeçais 
Dr. João Cruz Sampaio Conservador do Registo Civil de Chaves 
Eng.° Agr.° Ilídio António Esteves Professor da Escola Técnica de Mirandela 
João António dos Santos Vilares Presidente da Junta de Freguesia de Mirandela 
Coronel António Eduardo Oliveira Faria Frechas 
Eng.° Agr.° António Eduardo Araújo Faria Frechas 
Dr. António Vaz Pimentel Presidente da Câmara Municipal de Vila Flor 
Dr. Francisco Luís de Morais Carvalho Vila Flor 
Dr. José Maria da Silva Lobo Director da Estação de Fomento Pecuário de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, de Macedo de Cavaleiros 
Agente Técnico de Eng." Aragão Lobo Freixiel 
Ernesto Augusto de Sousa Lima Freixiel 
Alexandre Aragão Lobo Freixiel 

Fonte: Posse do novo presidente da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães. NM. Mirandela. (31/1/65), pp. 1 e 2. 
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ANEXO 58: 

Reunião dos candidatos da União Nacional 

(11/10/1969) 

Sessão promovida por Comissão de apoio eleitoral da UN 

Mesa de honra 

Presidente Dr. António Manuel Caiado Ferrão, 

Mesa de honra 
Lado direito 

Eng.° Francisco José Sá Vargas Morgado, governador civil do distrito; 
Dr. Augusto Belchior Ferreira da Silva, vice-reitor da secção liceal e 
Dr. Rómulo Raul Ribeiro, da comissão de apoio. Mesa de honra 

Lado esquerdo 
Eng.° Ag.0 José Clemente Sanches Dias Pereira, Guilherme Augusto 
Ruivo e Dr. António de Morais Pires Carrapatoso, respectivamente, 
presidente e vogais da Câmara Municipal de Mirandela. 

Lugares de honra Candidatos a 
deputados 

Dr. Armando Valfredo Pires, Dr. Artur de Oliveira Pimentel e Eng.° 
Ag.0 Camilo António de Almeida Gama Lemos de Mendonça 

Início da sessão 
(durante o dia) 

-Abriu a sessão o Dr. Caiado Ferrão que deu a palavra ao Dr. Armando Pires 
-tinha, como pano de fundo, uma grande bandeira nacional 

Oradores Ideias apresentadas. 

Dr. Armando Pires 

-historiou a sua dedicação pessoal à vida pública do distrito e o seu passado político. 
-Dissertou sobre a necessidade de todos se unirem, à volta do nome do Eng.° Camilo de 
Mendonça, para se conseguir a arrancada da região, no caminho do progresso e da 
remissão económica, realçando o espírito de verdadeiro portuguesismo das gentes de 
Mirandela e a sua adesão espontânea à recepção apoteótica, recentemente prestada ao 
presidente do conselho. 

Eng.° Camilo de 
Mendonça 

-foi obrigado a aceitar a sua candidatura a deputado, depois de uma longa ausência da 
vida política. Pesaram para esta sua decisão, circunstâncias particulares de carácter 
regional, e profundos motivos de possível divisão política regional. 
-Referiu ainda, insurgindo-se contra tal facto, a recente atitude da comissão executiva da 
UN, relativa ao distrito de Bragança, e demonstrou a necessidade de sua presença para 
corrigir esses erros. 
-Entrou, depois, na apreciação sócio-económica da região do nordeste transmontano, 
focando o seu aspecto de região subdesenvolvida, com respeito ao conjunto nacional. 
-Abordou o problema agrícola, explanando uma digressão histórica, a partir do séc.XIX, 
sobre a sua evolução e influência, no ambiente sócio-político da respectiva época, 
lamentando a ineficácia e falta de mobilidade da maior parte dos serviços oficiais, 
ligados à agricultura. 
-Desenvolveu várias considerações, sobre as perspectivas de uma verdadeira 
revolução industrial e com as mesmas incidências económicas e sociais. 
-Traçou um programa de desenvolvimento regional, fazendo incidir as suas reflexões 
sobre a necessidade de levantamento de barragens e albufeiras, para uma 
estruturação básica hidroagrícola e combinando esta faceta com a instalação de 
centros horto-industriais e consequente comercialização. £, ainda, com a 
necessidade de reestruturar as infra-estruturas rodo e ferroviárias da região. 
-Finalizou, manifestando esperança de, dentro em breve, ver instalada na região uma 
empresa destinada ao desenvolvimento económico e à prospecção das respectivas 
riquezas agrícolas e de subsolo. E afirmou poder ver, dentro de uma ou duas décadas, 
concretizado o sonho final: de se poder admirar, com o centro em Mirandela, uma vasta 
área desenvolvida, com população na ordem dos 100.000 habitantes. 

Dr. Artur Pimentel 

-encarou o aspecto da liberdade de imprensa, em face da actual legislação portuguesa e 
comparativamente com a realidade helvética e seus precedentes históricos, terminando a 
sua intervenção lembrando a toda a assembleia a obrigação de votar em massa nos 
candidatos da UN. 
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Dr. Rómulo Raul 
Ribeiro 

-começou por se dirigir a um sector político do distrito que, por melindrosa posição de 
sensibilidade e de incompreensão, por parte de alguns órgãos responsáveis pela política 
nacional, tinham hesitado em aderir ou não à chamada política da UN. 
Mas a circunstância de ter sido inserto na lista o nome de um conhecido e prestigioso 
transmontano e o facto de estar em causa o interesse nacional, corporizado sobretudo no 
interesse da região levou-os a porem de lado a consciência, a realidade da ofensa e de 
humilhação e a darem o seu assentimento e a sua presença. 
Disse que esse sector tinha razão, porque os tais órgãos responsáveis pela política 
desprezaram e deixaram para trás a manifestação inequívoca da região, livremente 
expressa numa reunião dos seus elementos mais representativos. 
Apesar disso, vieram e porque assim procederam, trouxeram o seu entusiasmo, a sua 
força e a sua determinação. Pediu-lhes para continuarem assim. 
-Referiu, depois, o problema do ultramar, esclarecendo que, para a sua sensibilidade, 
para o espírito transmontano, falar em abandono ou negociações, era pôr o problema em 
termos de traição. 
-Focou a necessidade de todos se unirem, no engrandecimento e progresso da região, 
destacando que, para tal, se impunha o apoio incondicional e maciço à lista da UN 

Encerramento 

0 Dr. Caiado Ferrão cumprimentou todos os presentes e pôs em foco a necessidade de 
todos os transmontanos se unirem, à volta de um nome constante da lista A e, 
consequentemente, da própria lista da UN, tendo feito a apresentação dos seus 
componentes. Nela se encontrava a defesa das liberdades, sem se chegar à anarquia, e da 
ordem, sem se resvalar para o arbítrio. 

Fonte: Eleições de deputados para a AN. Sessão da UN. NM. Mirandela. (19/10/69), pp. 1 e 6. 
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ANEXO 59: 

Reunião dos candidatos da Comissão Democrática Eleitoral: 
(11/10/69) 

Sessão promovida por Comissão Democrática Eleitoral 

Mesa de honra 
Presidente Dr. Gabriel Salazar 

Mesa de honra Ladeado por 
Dr. Adolfo Mariz, António Coelho, Alexandre Faria e Rui Pimentel, 
Maurício Vaz, de Mogadouro, e José Regalo, de Vila Flor. 

Lugares de honra Candidatos a 
deputados 

Dr. Nuno Teixeira Neves, Domingos Ponte, João António Vicente e 
Agostinho Guedes Rafael. 

Início da sessão 
(às 21,30 h) 

-a sessão teve início com o hino nacional, cantado por todos os democratas da região, ali 
presentes, tendo o Dr. Gabriel Salazar proferido breves palavras, alusivas à reunião, e lido 
um artigo publicado no diário A Capital, de 16 do corrente, da autoria de um deputado 
leiriense, sobre a noção de deputado, a nível regional ou nacional, contrariando 
afirmações, recentemente proferidas pelo Ministro do Interior. 
-0 fundo do palco, ornamentado com duas tiras das cores nacionais, tinha as legendas: 
«Pelo povo, para o povo e com o povo: Unidos venceremos! Democracia.» 
Na frente da mesa de honra, revestido a negro, a palavra Liberdade. 
De um lado, a bandeira nacional e, do outro, o busto da república. 

Oradores Ideias apresentadas. 

Dr. Adolfo Mariz 

-leu um cartão do democrata, senhor Aníbal Coelho Rocha, impossibilitado de 
comparecer, por falta de saúde e no qual saudava todos os presentes. 
-Depois, referiu os princípios democráticos que devem orientar o país, com civismo, 
pensamento e actuação livres, de escrita, reunião e discussão, pois, sem isso, o homem 
não vive em felicidade e paz. 

Domingos Ponte, 
de Vinhais 

-desenvolveu o tema "A ponte somos nós" — slogan da UN—, focando o direito da 
personalidade humana, em todas as latitudes, distribuição do pão e da cultura em 
liberdade. Atacando a forma como decorre a previdência no país e lembrando a tão 
discutida Lei da Imprensa que, a ser promulgada, virá, por certo, reforçar a censura. Teve 
eloquentes citações dos republicanos Miguel Torga e Guerra Junqueiro, que marcaram 
pelo seu oportunismo e realidade. 

Dr. Nuno Teixeira 
Neves 

-lembrou o longo passado de costumes e mentalidades paternalistas na região do 
leste transmontano, tendência de homem do nordeste para depender de caudilhos e 
que, em parte, isso pode explicar entusiasmo experimentado na região, por 
candidaturas oposicionistas anteriores, em eleições presidenciais. 
-agora, com os 4 candidatos propostos, é tudo diferente: os bragançanos estão sozinhos, a 
campanha é da sua responsabilidade, podem tomar resoluções em separado, deverão 
mesmo, porventura, honrá-las. Nenhum dos candidatos está revestido de qualquer fuso 
especial, todos são pessoas comuns, despojadas completamente de poderes e privilégios. 
Não são ricos e, alguns, são ainda jovens. 
Não há dúvida que o povo do distrito está perante um teste difícil. Mas é necessário que o 
povo compreenda que só ele dá força. Sem o apoio popular, ninguém é suficientemente 
forte, suficientemente refectível. 
-«peço-lhes que, perante mim e os meus companheiros de luta, desistam de querer abdicar 
de liberdade própria e nos aceitem, não como chefes, mas como modestos e fiéis 
mandatários do povo, pois também somos do povo e nada fizemos para deixar de ser. 
A confiança que os democratas e o povo deste distrito depositarem em nós, será, afinal, 
confiança afirmada em si mesmos, porque não queremos que alienem a nossa e sua 
liberdade. 
Pedimos-lhe apenas que disponham de coragem e de união necessárias, a fazerem-se 
representar por quem seja próximos deles, de gente semelhante no destino e nas opções, 
gente que possa pugnar pelos seus interesses, que lhe são comuns, e pelos seus 
direitos que também lhe são negados». 
-formulou algumas ideias, acerca da importância da técnica para o progresso da 
sociedade, mas observou que há incompatibilidade entre a democracia, que é 
profundamente humanitária, e a tecnocracia, que é profundamente autoritária. Partindo 
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daqui, desenvolveu considerações gerais, acerca do desenvolvimento regional, que o 
distrito de Bragança necessitava urgentemente, e acerca do critério de desenvolvimento 
autoritário, corporativista e tecnocrático que ao mesmo se tem aplicado. 
«O desenvolvimento regional terá que ser a síntese de muitas visões e interesses, que a si 
mesmo se exprimam, a coordenação de um pluralismo de factores, um jogo de acções de 
múltiplos sentidos, não só de cima para baixo, mas também de baixo para cima. 
Qualquer desenvolvimento regional exige hoje a participação activa e democrática 
de toda a população. É, aliás, uma exigência de economia e muito mais, quando se trate 
de uma região como a nossa, em que o homem nos aparece sempre pela frente, como 
factor principal, quando nos abeiramos dos seus problemas». 
-mostrou os obstáculos, sob o actual regime, a plena utilização do corporativismo e um 
vasto plano de educação popular para o mesmo, os quais têm apenas uma democracia e sã 
ambiência favorável. 
-Referiu-se à deterioração do direito de propriedade e às responsabilidades do regime 
nessa matéria e mostrou como a oposição luta pela defesa de um direito humano e 
concreto à propriedade; referiu-se também ao problema ultramarino e à posição dos 
democratas portugueses acerca do mesmo. 
-o orador estabeleceu as diferenças e oposições entre a posição dos candidatos 
democráticos e a dos candidatos da UN, acerca dos problemas regionais, particularmente 
a do candidato situacionista, o Eng.° Camilo de Mendonça. A esse propósito, criticou a 
ideia de que a administração e oposição sejam incompatíveis, afirmando que a gravidade 
dos problemas regionais bragançanos, em vez de aconselhar a silêncio e a conformismo, 
aconselha, pelo contrário, a crítica e a denúncia dos males e dos erros. 
-Por fim, depois de abordar critérios teóricos e ideológicos, afirmou que o que está em 
causa é, por um lado, o critério autoritário e tecnocrático de desenvolvimento 
regional e, pelo outro, um critério democrático e humanista, tudo dependendo 
acerca do problema regional, de que espécie de Estado se trata, e de que espécie de 
política é composta a Nação. Duas escolhas se apresentam: ou a oligarquia, ou a 
democracia. Assim, a defesa de uma região, como esta, exige a democratização da 
Nação.  

João Vicente 

-depois de historiar os primeiros passos da sua juventude, numa humilde aldeia do 
concelho de Vinhais, infância de pobreza, como a de todos seus conterrâneos, lembrou a 
forma de governação actual, salientando a necessidade de diálogo e comparticipação de 
todos os democratas, ali representados, com vista à tarefa de conquista da democracia, 
com coragem e determinação. Referiu a pobreza da região de Vinhais, no respeitante à 
energia, água, estradas, ensino, saneamento, emigração, mas lembrando que, apesar de 
tudo isso, ali fora agora inaugurado um palácio da justiça de 12.000 contos. Dizendo que 
o novo sistema de previdência é uma ficção. Glosou a anunciada "primavera política" 
que, no seu entender, mais não trouxe que sorrisos gélidos e enganadores. Terminou 
o seu discurso, lembrando a luta que a todos se impõe pela reconquista da liberdade.  

Agostinho Rafael 

-desenvolveu pormenorizadamente as diversas fases do governo anterior e seus reflexos 
presentes, e do futuro governo que, com a sua estratégia, soube dividir para dominar, 
-criticou o candidato da UN, Eng.° Camilo de Mendonça, por actos e declarações feitas 

nesta campanha, dizendo que, no caso de ele ser eleito, quem irá fazer os inquéritos ao 
Cachão? «Esse homem, sublinhou, é reaccionário só aqui e progressista em Lisboa, no 
dizer de um ilustre transmontano». 
-Abordou, depois, os problemas da emigração e do ultramar, para novamente se entregar 
ao complexo do Cachão, perguntando qual o seu verdadeiro significado e salientando que 
o mesmo estará mal dimensionado, mal gerido, mal controlado e mal localizado e onde a 
instalação da fábrica é anárquica. 
-A terminar, disse que ou são os homens da UN que o destroem, ou é o Eng.° Camilo de 
Mendonça que destrói a economia do nordeste. Proferindo a legenda: «pelo povo, para o 
povo e com o povo».  
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Encerramento 
(Cerca das 24 h) 

-o Dr. Gabriel Salazar teve palavras de sentida saudação, esclarecimentos e incitamentos 
para todos os presentes, focando a realidade com que sempre teriam de contar os 
adversários, pois todos se iriam bater com firmeza, na posição em que nos encontramos. E 
a luta terá de continuar, pois só na luta será possível recuperar a liberdade perdida. 
A força do povo representa a sua vontade esclarecida e sem a liberdade de pensar e 
comunicar ser restituída, não pode haver progresso. 
A cessão foi encerrada e de novo entoado o hino nacional. 
Por aclamação, foi resolvido enviar um telegrama de protesto, ao senhor presidente do 
conselho, repudiando os acontecimentos verificados na sede da CDE (Comissão 
Democrática Eleitoral) de Lisboa.  

Fonte: Eleições de deputados para a AN. Sessão da Comissão Democrática Eleitoral. NM. Mirandela. (19/10/69), p. 6. 
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ANEXO 60: 

«Golpe de Estado militar derruba o governo de Marcello Caetano» 

«Pelas 23 h, do passado dia 24, em Lisboa, eclodiu o golpe de Estado, levado a efeito pelas 
Forças Armadas que decorreu sem derrame de sangue, depondo o governo do Prof. Dr. Marcello 
Caetano que se rendeu incondicionalmente, na tarde do dia seguinte, no quartel da Guarda 
Nacional Republicana, ao Carmo, onde se encontrava refugiado». 
«A Junta de Salvação Nacional, presidida pelo General António de Spínola que, pelas Câmaras 
da RTP, levou à Nação a proclamação seguinte: 
«Em obediência ao mandato que lhe acaba de ser confiado pelas forças armadas, após o triunfo 
do movimento, em boa hora levado a cabo pela sobrevivência nacional, e pelo bem-estar do 
povo português, a Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de 
assegurar a ordem e dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objectivos 
nacionais, assume - garante o mesmo — o compromisso de garantir a sobrevivência da Nação 
como Pátria soberana no seu todo pluricontinental; promover, desde já, a consciencialização dos 
portugueses, permitindo plena expressão a todas as correntes de opinião, em ordem a acelerar a 
constituição de associações cívicas que hão-de polarizar tendências e facilitar a livre eleição, por 
sufrágio directo, de uma Assembleia Nacional Constituinte e a sequente eleição do Presidente 
da República; garantir a liberdade de expressão de pensamento; abster-se de qualquer atitude 
política que possa condicionar a liberdade da eleição e a tarefa da futura Assembleia 
Constituinte e evitar, por todos os meios, que outras forças possam interferir num processo que 
se deseja eminentemente nacional; pautar a sua acção pelas normas elementares da moral e da 
justiça, assegurando a cada cidadão os direitos fundamentais estatuídos em declarações 
universais e fazer respeitar a paz cívica, limitando o exercício da autoridade à garantia da 
liberdade dos cidadãos; respeitar os compromissos internacionais, decorrentes dos tratados, 
dinamizar as suas tarefas, em ordem a que, no mais curto prazo, o país venha a governar-se por 
instituições de sua livre escolha; devolver o poder às instituições constitucionais, logo que o 
Presidente da República eleito entre no exercício das suas funções. 
Mirandela, de arreigadas tradições democráticas, que se orgulha de ostentar no seu brasão o 
colar da Ordem Militar da Torre e Espada, do louvor «lealdade e mérito», com que foi 
galardoada, pela maneira como se comportou, durante os graves acontecimentos que se 
desenrolaram no país no alvorecer de 1919, facto este porque, durante muitos anos, foi 
conhecida por «vila heróica», confia no patriotismo da Junta de Salvação Nacional, a quem 
saúda muito respeitosamente, com vivas a Portugal, às Forças Armadas e à democracia.» 

Fonte: Golpe de Estado militar.. .Op. cit., (30/4/74), p. 1. 

«Mirandela igual a si própria» 

«O país acaba de sentir emoção de raro significado para nós, só comparável à altivez grandiosa 
das montanhas que nos envolvem, ao entusiasmo e bairrismo que sempre norteou, em defesa deste 
nobre, mas belo rincão onde nascemos. 
Ruíra um governo que parecia indestrutível. Nem sangue, nem demoras, nem indecisões. 
As nossas montanhas, fiéis testemunhas de um atraso que muito nos apoquentava, mantiveram-se 
na sua quietude, esperançadas, como nós, certamente, encostas cintilantes, pressagiando 
progresso, bonança e um futuro mais risonho. E o povo, estupefacto, como que sonhando, vence a 
sua normal mudez e rompe em uníssono o grito "liberdade", ordeiro, acalorado, confiante, pelo 
seu real sentido cívico. Já todos podíamos falar, pensar ou escrever sem receio, olhos virados ao 
futuro, à verdade e à tão ansiada justiça social. 
Esta a primeira grande vitória do Movimento das Forças Armadas, na madrugada inesquecível do 
25 de Abril, a que o povo nestes últimos dias tem vitoriado. 
Opera-se, pois, nesta nossa terra lusitana uma mudança na forma de viver, com o desabrochar da 
acção governativa do mais elevado expoente, modificando processos negativos de gerir, e 
verdadeira correspondência, com o abrir de um sentimento novo na sociedade e no homem, desde 
o simples agricultor ao intelectual, ou do comerciante ao industrial. 
Imensas são as implicações, decorrentes desta situação, perante a ansiedade do povo e juventude, 
vivendo oprimido e insatisfeito, enquanto o problema ultramarino não está presente, e dominando 
nos cuidados e preocupações de governados e responsáveis pela Nação. 
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Compete-nos a nós, embora modestos arautos, ajudar na consecução dos objectivos, preconizados 
na histórica proclamação da Junta de Salvação Nacional, porque compreendemos o seu alcance e 
aderimos aos princípios, sem desânimos, com firmeza e redobrada coragem. Só neste clima se 
fundirá a confiança indispensável à reconstrução da nossa Pátria que há-de ser cimentada com a 
justeza e a oportunidade das necessárias medidas à prossecução das finalidades ambicionadas 
pelos portugueses, porque havemos de vencer, com êxito invulgar, as tremendas batalhas e 
enormes dificuldades que se avizinham. 
Mirandela, centro geográfico desta esquecida região, que vinha vivendo de promessas e se 
vem batendo por uma evolução racional da sua economia agrária, espera melhores dias, 
para que os braços que ainda restam e continuam teimosamente a rasgar as terras, não 
continuem a fugir para o estrangeiro, enquanto espera adequado desenvolvimento 
industrial, a reposição de serviços que daqui foram levados, e continua a sonhar com os 
bairros habitacionais da previdência, muito embora por aqui muita gente habite casas 
impróprias, vivendo em autêntica promiscuidade, paredes meias com animais domésticos, 
sem a mínima dignidade humana, por serem despidas de conforto, higiene, espaço e 
ambiente adequado. 
A imprensa, agora remoçada, e livre de peias, que tanto a atormentavam, amordaçando-a e 
desvirtuando-a, surgirá límpida, serena e corajosa, para actuar sem hesitações, sempre animada 
pelas forças criadoras de novos processos, com vista à consciencialização de todos, ao progresso 
das terras, e edificação de uma sociedade digna das suas gentes. 
Vamos encontrar-nos de espírito aberto, franco e límpido de propósitos, na construção da nossa 
terra, com reflectida vitalidade, muita serenidade e desmedida fé nos sagrados destinos da Nação. 
Como sempre, desinteressadamente, estaremos atentos e abertos, prontos a colaborar, sem 
desfalecimentos, nesta quão relevante como apaixonante missão de esclarecimento, informando e 
orientando os nossos leitores, dentro da nossa humildade, e pequenez, em luta fraterna, de 
cumprimento de um dever que há-de, só por si, ser capaz de levar o nome de Portugal aos mais 
distantes lugares, bem prestigiado e engrandecido, discutido, mas invejado, porque ..."um povo 
unido, jamais será vencido!"» 

Fonte: SARMENTO, Op. cit., (30/4/74), pp. 1 e 6. 
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ANEXO 61: 

Síntese de algumas notícias publicadas no NM 

O jornal NM foi controlado pela censura: em alguns números constava «Visado. 

Delegação de Censura de Bragança» e, em outros, «Visado pela censura». Apesar deste limite, 

não poder informar livremente, e apesar de ter dado preferência a temas de índole local e 

regional, sobretudo económico-sociais, permitiu, igualmente, um certo esclarecimento político, 

pelas informações que foi transmitindo, pela forma como divulgou ideias que favoreciam o 

regime e outras que com ele colidiam. 

O jornal tinha uma forte projecção, uma forte representatividade, pois levava as imagens e 

as memórias «actualizadas» da região aos leitores «espalhados por todo o continente [Portugal 

Continental], pelo ultramar e pelo estrangeiro»90, representando um forte elo de ligação ao país e 

à terra-mãe. 

A informação política não foi esquecida, embora de uma forma breve e pouco profunda, 

pelo que as pessoas dela tiveram conhecimento. 

Entre as várias notícias divulgadas, foram apenas seleccionadas algumas de carácter 

nacional: 

Homenagem aos heróis militares 

No dia 10 de Junho de cada ano eram homenageados os heróis militares dos três ramos das 

forças armadas que defendiam a soberania nacional em terras de África91 e que ali protegiam «os 

direitos e os haveres da nossa Pátria»92. 

Esta cerimónia, porém, tinha outro significado, uma vez que se pretendia, ao glorificar os 

heróis vivos, «com eles glorificar os heróis mortos, os que já lutaram e merecem eterna glória, a 

lembrança eterna da alma portuguesa»93. 

«E são tantos os nossos dedicados leitores. Espalhados por todo o continente, pelo ultramar e pelo estrangeiro. O 
nosso jornal é lenitivo que, com notícias e comentários, apaga a saudade, sempre presente no coração dos nossos 
conterrâneos». In MEDEIROS, Óscar - O jornal acabou? NM. Mirandela. (22/10/73), p. 4. 
91 AZEVEDO, Francisco de - Honremos os nossos heróis. NM. Mirandela. (9/6/68), p. 2. 
92 AZEVEDO, Op. cit., (9/6/68), p. 2. 
93 AZEVEDO, Op. cit., (9/6/68), p. 2. 
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Terrorismo em Portugal Continental 

Em 1973, o terrorismo atingiu «o nosso pacato e provinciano Portugal da Europa, quase 

sempre incrédulo de que tais coisas, sinistras e cobardes, não sejam para ver entre nós. Mas, sim, 

dimensionadas no pequeno ecrã da televisão, na notícia da rádio, à hora do almoço ou nas 

páginas de um qualquer jornal»94. 

O terrorismo chegou a Portugal e não agradou: houve alguns mortos e bastantes feridos, 

danos materiais, insegurança e pavor. Este atentado provocou um movimento de repulsa e de 

ódio no povo português95. 

Os atentados foram «directamente dirigidos contra o povo»: «era gente do povo a que 

morreu, foram pacatos e burgueses, cidadãos, alguns dos feridos; outros eram funcionários, 

outros ainda militares». E a finalidade do medo e do pavor criados, serviria, na concepção dos 

autores do atentado, de «mola» impulsionadora de uma revolta popular contra o governo96. 

As visitas do Presidente da República e do Presidente do Conselho 

A guerra de Africa correspondia, para os defensores do regime, a uma defesa «heróica» de 

«terras portuguesas de Africa», defesa essa que tinha a ver com «a unidade e a integridade da 

Pátria»97. 

Para mostrar que havia união e harmonia entre os territórios e os órgãos de soberania de 

Portugal, o PR visitou-as, em 1964, tal como o fez, em 1969, o Presidente de Conselho, Marcello 

Caetano. 

A visita do Presidente da República, Américo Tomás, à Madeira, Angola, Moçambique e 

São Tomé e Príncipe, decorreu num «ambiente de carinho que sempre o rodeou». Estas visitas 

foram consideradas como que o «roteiro de um império que orgulhosamente mantemos, não 

abdicando da nossa soberania, perante o espanto e a admiração de um mundo que procura não 

ouvir as razões que nos reconhece»98. 

94 MEDEIROS, Óscar - Terrorismo em Portugal europeu. NM. Mirandela. (21/3/73), p. 1. 
95 MEDEIROS, Op. cit., (21/3/73), p. 1. 
96 MEDEIROS, Op. cit., (21/3/73), p. 1. 

Aquando da cobertura realizada sobre a inauguração da barragem de Bemposta, o jornal tentou mostrar duas 
realidades vividas, naquela época: apesar da guerra de África, Portugal ainda criava riqueza: «Enquanto 
heroicamente defendemos, em terras portuguesas de Africa, a unidade e a integridade da Pátria, cresce-nos ainda as 
energias suficientes para criarmos as riquezas necessárias que nos hão-de dar, num futuro muito próximo, uma vida 
mais desafogada, mais abundante e também mais feliz». In SILVA MARQUES, Op. cit., (8/11/64), p. 1. 
98 VILARES, Santos - Viagem presidencial. NM. Mirandela. (23/8/64), p. 1. 
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O mundo pôde assistir, devido à cobertura dos mais variados meios de informação e ao 

impacto que causou na imprensa estrangeira, a visita do PR a essas terras, passando, em Africa, 

por entre matas compactas, onde foi aclamado pela população: «Aquela multidão imensa que o 

rodeia, o toca, o cumprimenta» . 

O jornal atribuía importância a esta visita, pois o «exemplo que Portugal está dando, 

deveria calar de vez a campanha de difamação contra nossa sólida e unida sociedade 

multirracial» . 

Em Lisboa, também houve uma manifestação a favor do ultramar . 

A mesma manifestação foi prestada ao Almirante Américo Tomás, quando, dia 31 de 
i ryy 

Agosto de 1964, voltou a passar por Mirandela . 

Em 1969, foi a vez de Marcello Caetano visitar África, na qualidade de Presidente do 

Conselho. A guerra em África continuava e, na concepção de Marcello Caetano, era feita «em 

defesa da ordem e da civilização», pois era «uma guerra injusta que nos foi declarada»: 

«Limitamo-nos a defender a vida dos portugueses, pretos e brancos, ameaçados por uns tantos 

grupos armados, treinados no exterior e que, deixados à solta, semeiam o luto e a desolação em 

terras, onde construímos pacíficas comunidades progressivas...»103 

Os estrangeiros que residiam em Portugal deviam observar certos deveres elementares de 

hospitalidade, entre os quais: o de não se intrometerem na política interna e em condições 

algumas intervir em actos que pudessem «prejudicar o esforço de uma Nação inteira, empenhada 

na defesa de filhos seus legítimos»104. 

O Estado tinha de desempenhar, entre outras, a função de protecção e garantir a 

normalidade, «a ordem» da vida dos indivíduos e, para isso, precisava de autoridade de poder105. 

Ao defender a ordem, Marcello Caetano baseava-se em concepções apreendidas em 

Salazar, quando, sobre este capítulo, afirmava: «habitualmente, a defesa desta ordem, direi, de 

Tópicos da vida nacional. NM. Mirandela. (9/8/64), p. 4. O jornal NM divulgou também a notícia da visita do PR 
a África: «Quando o senhor PR, envolvido por imensa mole humana, de visita à acolhedora cidade da Beira, o 
repórter americano não se conteve e deixou que a sua espontaneidade das suas palavras, prontamente aduzidas por 
um observador atento, falasse com a eloquência de vida da surpresa que lhe ia no íntimo, exclamando estupefacto: 
"não sei o que se passa, mas eles podiam matá-lo 20 vezes se quisessem"». «Em boa verdade, o repórter [...] não 
entendida aquela vibração, não alcançava o fundamento da força íntima que constituía o elo de ligação de todos os 
portugueses: brancos, negros, amarelos, ou mestiços ali reunidos, esgrimindo a arma única com que pretendiam 
atingir o mais lídimo representante da Nação». In VILARES, Santos - É Portugal que passa... NM. Mirandela. 
(30/8/64), p. 1. 
100 Tópicos da vida nacional. NM. Mirandela. (9/8/64), p. 4 
101 VILARES, Op. cit., (23/8/64), p. 1. 
102 VILARES, Op. cit., (30/8/64), p. 1. 

CASTRO, Araújo de - Em defesa da ordem e da civilização. NM. Mirandela. (27/4/69), pp. 2 e 6. 
104 CASTRO, Op. cit., (27/4/69), pp. 2 e 6. 
105 CASTRO, Op. cit., (27/4/69), pp. 2 e 6. 
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essência metafísica, porque é propriedade da natureza humana, é função do Estado e só deste, até 

porque o indivíduo é incapaz de a exercer»106. 

Defendia também que o homem era livre, mas o que era contra o homem era a destruição 

da sua liberdade. E que a libertação do homem era sempre diminuída fora da ordem. Por sua vez, 

dentro das nações, entendidas estas como organismos vivos, constituídos por homens vivos, as 

liberdades de cada um deviam harmonizar-se para bem de todos. Esta harmonia era assegurada 

pelo Estado107. 

Os discursos ao país dos Presidentes do Conselho 

A forma como os dois estadistas, Salazar e Marcello Caetano, se dirigiram ao país era 

«velada», era uma forma de exercer o poder. 

A imagem de um chefe que fala aos seus familiares e lhes transmite o que se passa com a 

"casa comum", a Pátria, era dada por Salazar, quando falava aos microfones da RTP e da 

Emissora Nacional, nos seus «discursos à Nação», em que os portugueses ouviam «A voz da 

Nação» , como imagem do chefe, na qualidade de chefe do governo. 

Salazar falava à Nação, com uma «voz segura» e as pessoas ouviam-no com respeito109. 

No discurso à Nação, em 1965, Salazar deu a conhecer ao mundo «a firme determinação 

de não abdicar dos legítimos direitos do país, em detrimento da comunidade internacional, 

fazendo entender, quanto de razão nos assiste.. .»110 

Marcello Caetano deu continuidade à forma de se encontrar frente-a-frente com os 

portugueses, através da rádio e da televisão, mas usou de um tom de voz mais coloquial e 

familiar, por isso lhe chamou «Conversas em família»111. 

Nestas conversas, utilizou um «tom informal», tom que o «caracterizava e que se ajustava 

aos tempos modernos e à mentalidade do homem de hoje». E considerava mesmo que era preciso 

«dialogar, sem cair na demagogia», pois, dessa forma, se unia um povo112. 

A sua comunicação assumia um «sentido profundo de comunicabilidade», ao qual «não 

estávamos habituados», pois entendia que os governados deviam ser informados daquilo que os 

governantes pensavam, faziam ou estruturavam113. 

lut> CASTRO, Op. cit., (27/4/69), pp. 2 e 6. 
107 CASTRO, Op. cit., (27/4/69), pp. 2 e 6. 
108 S.V. - A voz da Nação. NM. Mirandela. (28/2/65), p. 1. 
109 S.V., Op, cit., (28/2/65), p. 1. 
u 0S.V.,Op. cit., (28/2/65), p. 1. 
111 MEDEIROS, Óscar - Conversa em família. NM. Mirandela. (25/11/72), p. 1. 
112 MEDEIROS, Op. cit., (25/11/72), p. 1. 
113 MEDEIROS, Op. cit., (25/11/72), p. 4. 
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Em Novembro de 1972, num desses actos elocutórios: garantiu a todos os funcionários 

públicos o pagamento duplo de um mês de Natal daquele ano; anunciou vencimentos mais 

elevados para os mesmos funcionários, a partir de Janeiro de 1973; revelou que iam ser pagos 

impostos sobre os carros de luxo; e falou sobre os ataques dos organismos internacionais, em 

virtude do país não abdicar da sua posição, desejando um «Portugal pluricontinental e 

plurirracial que sempre fomos, por imperativo histórico e temperamental» . 

Campanha: uma hora de trabalho para os militares 

Em 1963, o Movimento Nacional Feminino teve uma iniciativa bem recebida em todo o 

país que consistia em dedicar uma hora de trabalho, em favor das famílias, economicamente 

mais carentes, que tinham os filhos no «ultramar». Esta campanha teve «o melhor acolhimento», 

em Mirandela, «por parte de todos quantos foram solicitados a dar a sua adesão», entendida esta 

como uma «campanha patriótica»115. 

Em Mirandela e nas aldeias circunvizinhas, foram contempladas cerca de 30 famílias, 

algumas delas constituídas por 11 e 12 elementos, que tinham sido seleccionadas 

cuidadosamente entre as mais necessitadas. As pessoas contempladas receberam «peças de 

vestuário e os mais variados géneros de alimentação». A distribuição dessas ajudas realizou-se: 

em Mirandela, no dia 19/12/63 e na zona rural, no dia 22/12/63 U6. 

Em 1966, o MNF realizou, mais uma campanha de uma hora de trabalho para as famílias 

dos soldados do concelho de Mirandela, que se encontravam em missão de soberania no 

ultramar. Os donativos deveriam ser entregues à comissão concelhia117. 

Mandato cumprido do Eng.° Camilo de Mendonça 

Em 1961, o Eng.° Camilo de Mendonça deixou de representar, como deputado na AN, o 

distrito de Bragança. 
i i o 

Raros homens terão passado pelo parlamento e «penetrado nos meandros do poder com 

a grandeza e a sinceridade própria do Eng.° Camilo de Mendonça ou da figura do primeiro 

114 MEDEIROS, Op. cit., (25/11/72), p. 4. 
5 «Quer as entidades patronais, quer ainda os seus empregados compreenderam, de forma louvável, o alto 

significado desta patriótica campanha. Também os particulares corresponderam, de forma surpreendente, cabendo-
lhes justo louvor pela espontaneidade do seu gesto. A comissão local do MNF, dirigida pela Exma senhora D.Maria 
Alice Borges e constituída pelas Ex.mas senhoras D.Maria do Amparo Pires, D.Sílvia Esteves e D.Emília Faria 
Calejo Pires, não se poupou a esforços, no sentido de que redundasse em assinalado êxito a feliz iniciativa à escala 
nacional». In Campanha da hora de trabalho. NM. Mirandela. (22/12/63), p. 5. 
116 Campanha...Op. cit., (22/12/63), p. 5. 
117 Uma hora de trabalho para os nossos militares. NM. Mirandela. (5/6/66), p. 3. 
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mirandelense [Dr. T. Negreiros]»119 que honraram a sua função e representaram condignamente 

a região, lutando pela sua valorização e pelos seus interesses. 

O Eng.° Camilo de Mendonça não queria ser reeleito. A sua presença no parlamento tinha 

tido «um alto sentido patriótico» e fora «um mandato plenamente cumprido»120. 

Os movimentos estudantis 

O jornal NM fez eco da revolta dos estudantes em França (1968), em Espanha (1969) e em 

Portugal (1969). Os estudantes universitários portugueses pretendiam paralisar a vida académica, 

agravar as condições económicas, «subverter a ordem social, existente há mais de 40 anos»121. 

Entrevista de Salazar ao jornal Le Figaro 

Numa entrevista concedida ao jornal Le Figaro, Salazar afirmou que «se a Alemanha não 

existisse, teríamos que inventá-la. O Germano é tradicionalmente o escudo da Europa em face do 

Eslavo. É impossível prosseguir uma política tão perigosa que, apesar dos lucros alcançados, 

pode comprometer não só as conquistas obtidas, como também todo o sistema comunista»122. 

Salazar negou àquele jornal que houvesse «possessões» ou «colónias» portuguesas, «o que 

há, são pedaços de Portugal espalhados pelo mundo. Em Lisboa, em Cabo Verde, em Angola, 

em Moçambique, em Goa ou na Guiné, em Timor ou em Macau, é sempre Portugal, é sempre a 

mesma Pátria portuguesa»123. 

Salazar 

Salazar foi considerado, pelo NM, como benemérito da Pátria124: 

-na desventura de Goa, e contra a adversidade e o abandono do mundo responsável, 

Salazar encarnou a dor e a honra da Pátria; 

-na hora de Angola, «Salazar, como que guiado pela mão da Providência, disse o era 

preciso dizer e fez o que era preciso fazer para salvar o ultramar; demonstrou ao mundo que 

ainda sabemos o que queremos e para onde vamos»; 

Poder: capacidade de indivíduos ou membros de um grupo de alcançar objectivos ou favorecer os seus interesses. 
In GIDDENS, Op. cit., p. 870. 
119 REIS, Rogério -Mandato cumprido. NM. Mirandela. (29/10/61), pp. 1 e 6. 
120 REIS, R., Op. cit., (29/10/61), pp. 1 e 6. 

SOUSA, Carlos Pegado e - Sejamos, acima de tudo, portugueses. NM. Mirandela. (23/3/69), pp. 1 e 6. 
22 Consciência e Franqueza. NM. Mirandela. (14/9/58), p. 1. 

123 Consciência.. .op. cit., (14/9/58), p. 1. 
124 Salazar: benemérito da Pátria. NM. Mirandela. (2/5/65), p. 1. 
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Em 1926, afirmava: «A nossa causa [...] resulta da História e da nossa formação moral; a 

parte que nela tomam os portugueses há-de aferir-se pelo inteiro sacrifício da vida e da fortuna, 

pelo que para nós excede em valor a fortuna e a vida.. .»125 

Legião portuguesa 

O valor de centralidade de Mirandela, no contexto de predomínio regional, sentia-se em 

vários domínios: económico, social, cultural, religioso e até político. 

Se houve elementos do governo que contribuíram para algumas obras que se realizaram 

em Mirandela e alguns deles se tornaram cidadãos honorários desta cidade, houve dinâmicas que 

proporcionaram uma atractividade, fazendo com que as populações de terras vizinhas a ela 

viessem buscar informação (cultural, religiosa, económico-social e até política) e formação 

(escolas, cine-teatro, ...). 

A nível político, houve manifestações, sessões de esclarecimento e reuniões, em que 

participaram não só os mirandelenses, mas também os habitantes de terras vizinhas. O cine-

teatro de Mirandela foi o local que serviu de palco a muitas dessas manifestações. 

No dia 18/3/62 (domingo), teve lugar em Mirandela uma concentração legionária, 

composta pelos núcleos de Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Carrazeda de Ansiães e Vila 

Flor. Assistiram a esta concentração várias individualidades e o Capitão Preto, comandante da 

Polícia de Segurança Pública na capital do distrito127. 

Pagamento da taxa militar 

Em 1957, os mancebos do concelho de Mirandela que não tinham pago a taxa militar até 

ao mês de Maio, tiveram de pagar 120S00, até Dezembro, o que era, segundo o NM, o dobro do 

que deviam pagar128. 

125 VILARES, Santos -"Cidadão da Pátria" 27 de Abril de 1928. NM. Mirandela. (1/5/66), p. 1. 
Governo: processo de legislação e tomada de decisões políticas por parte de funcionários de um aparelho 

político. In GIDDENS, Op. cit., p. 868. 
127 Legião portuguesa. NM. Mirandela. (25/3/62), p. 4. 

Pagamento da taxa militar. NM. Mirandela. (30/6/57), p. 4. 
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ANEXO 62: 

Migrações Internas e Externas 

Areas Areas Areas internas Características da análise: 
Atractivas internas Repulsivas internas com saldo nulo Migrações internas e externas: 

O 
> Distritos de Évora, > Restante território: > A capacidade de > emigravam sobretudo os homens; 

T3 
CS 

T3 
Beja, Porto, inferiores ao taxas de migração total atracção igualou a de > as mulheres eram mais de metade dos migrantes 

P3 

O 
de Lisboa negativas repulsão internos. 

P3 

O 
> O Continente tinha mais poder atractivo; 

> 1921 a 60: 

> o forte crescimento > restantes distritos: > taxas globais ■ saíram dos locais de origem 1,7 milhões de 

fisiológico, em todo o maior capacidade de quase nulas: Vila indivíduos, a maior parte, após 1940: 

país, permitiu atenuar repulsão Real, Bragança, ■ mais de 55% era do sexo masculino; 

nos distritos menos Évora e Açores (a ■ 1,6 milhões deixaram concelhos rurais (93%) 

o dinâmicos a sua atracção equilibrou a ■ só 6% dos nascidos nos concelhos urbanos migrara. 

incapacidade de atracção repulsão) ■ estimativa de mais de 911 mil indivíduos (54%) 
CS 

-o 
RS 
O 

líquida permaneceram em território nacional, 

Û > saldo migratório 

médio nacional positivo 

> Lisboa: capacidade 

atractiva elevada; 

Setúbal: valores de 

atracção. 

■ migraram os restantes para fora do país: no início 

do séc. XX, o Brasil é o principal destino; 

-1901/10: a média anual de 32.000; 

-1911/20: 42.000 saídas por ano 

■ a atracção urbana motivou 89% das deslocações no 

interior do país, 79% das saídas do campo para a 

cidade 

■ migraram os restantes para fora do país: no início 

do séc. XX, o Brasil é o principal destino; 

-1901/10: a média anual de 32.000; 

-1911/20: 42.000 saídas por ano 

■ a atracção urbana motivou 89% das deslocações no 

interior do país, 79% das saídas do campo para a 

cidade 

> apesar de numa Ia 
> novo ciclo migratório ■ 100 mil deslocaram-se em sentido inverso ou entre 

fase o crescimento que se prolonga por mais dois concelhos rurais (mais frequente no 2o quarto do 

populacional ter sido de 30 anos e irá alterar a séc. XX) 

positivo em todos os paisagem nacional. ■ A retracção da emigração portuguesa nas décadas 

distritos, só três distritos > Repulsão no país: de 30 e 40 não se ficou a dever (como escreveu 

possuíam capacidade de ■ pouco intensa nos Salazar: Discursos, vol. I, [1947], 1961, p. XXII) às 

atracção líquida: Lisboa, distritos de Coimbra, benfeitorias sociais e económicas do Estado Novo, 

Setúbal e Porto. Leiria, Santarém, 

Portalegre e Madeira 

mas a factores externos: políticas anti-imigratórias dos 

EUA nos anos 20, à crise económica de 1929 e à 2a 

o ■ nunca inferior a 3%o Guerra Mundial (que explicam o fim do ciclo 

T3 nos restantes distritos migratório transatlântico, no qual participámos com 
cd 

1 aproximadamente 2 milhões de emigrantes, entre 1855 

a e 1930.) 

■ Até 1946: emigravam umas 7.000 pessoas/ ano 

devido à insegurança da guerra e à navegação no 

Atlântico Sul ficar praticamente suspensa 

■ Década de 40: 20.000 emigrantes/ano 

■ A partir do fim de 1950: as saídas ultrapassam os 

20 mil emigrantes; início da emigração para além-

Pirenéus (legal e clandestina) - as regularizações em 

França, com grande facilidade. 

■ Até aos anos 60, os fluxos migratórios nacionais 

dirigiram-se maioritariamente para países do 
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continente americano. A corrente para o Brasil foi 

> Lisboa e Setúbal > anos 50: ritmos de > Porto: valores sempre a mais volumosa, representando mais de 80% 

vêem reduzir o poder crescimento global nulos de toda a emigração até 1949 e mais de 65% na 

atractivo, sendo os negativo em algumas década de 50. 

únicos a revelá-lo zonas, tendo havido 

elevados níveis de 

repulsão: 

■ Évora e áreas litorais: 

mantêm as taxas acima 

dos 3%o 

■ interior e ilhas: 

resultados superiores, 

com a Guarda a atingir o 

nivel de repulsão máximo 

5,3%o 

■ entre 1955 e 1959, 60% eram do sexo masculino; 

75% tinham entre 15 e 64 anos de idade; 58% eram 

solteiros; 56% eram oriundos do sector primário. 

■ Das saídas verificadas entre 1962-74, 62% 

dirigiram-se para a França e 13% para a Alemanha. 

■ Portugal só se encontra substancialmente 

envolvido neste ciclo migratório intra-europeu, a 

partir da década de 60 e mais concretamente depois 

da sua entrada na EFTA, em 1961, e da celebração 

dos acordos bilaterais com a França, a Holanda (em 

1963) e a RFA (em 1964) para fornecimento de mão-

o 
Vi 
(D 

de-obra nacional. 
■a 
•o 

> Emigrou-se de todas as regiões de Portugal, mas 
o 

'CD 

Q 
houve regiões, como o Minho, Beira e Trás-os-o 

'CD 

Q 
Montes, Madeira e Açores, cuja participação foi 

muito intensa e cujo peso relativo só se atenuou 

durante os anos 60, devido à forte participação que 

novas áreas de irradiação, como sejam os distritos de 

Lisboa e Leiria, vieram a ter no ciclo intra-europeu. 

> Nos anos 60, as migrações legais representavam 

apenas 2/3 do total e foram inferiores à emigração 

clandestina na década de 70. 

■ as movimentações internas atenuaram-se; 

■ as migrações externas têm mais importância 

■ Em vastas áreas dos distritos de Vila Real, 

Bragança e Viseu e alguns concelhos da Guarda e 

Castelo Branco, os movimentos migratórios 

internos e externos ocorreram em simultâneo, sem 

dominância nítida de nenhum deles. 

> só Lisboa e Setúbal > todos os distritos do 
> A componente familiar no ciclo intra-europeu foi, 

comparativamente ao ciclo anterior, mais elevada, 
continuam a ser interior e ainda Viana do 

ainda que até 1974 nunca tenha dominado o fluxo 

o 
cu 
C5 

atractivas Castelo e ilhas: taxas de 

migração total inferiores a 

5,3%o, chegando o 

distrito de Bragança a 

migratório nacional (Stahl, 1982). Os mercados dos 

países receptores procuravam, nomeadamente a RFA, 

em que um número crescente de emigrantes, que 

partiram nas décadas de 60 e 70, estava ligado ao 
■a 
■s 
D 

uma taxa de 9,6%». 
sector secundário. 
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> Durante o Estado Novo saíram de Portugal mais de 

> 2o- 1975/76: retomo > r-até Abril de 1974: 2 milhões de emigrantes (cerca de 30% 

das ex-colónias e retomo reflecte o efeito das clandestinamente; mais de 40% ocorreram na década 

menos intenso de correntes emigratórias da de 60; a emigração arrancou, após os anos 50, em que 

emigrantes portugueses década de 60, embora saíram mais de 20 mil emigrantes. O movimento 

no estrangeiro mais atenuadas e 

quebradas em 1973 pela 

crise mundial do petróleo 

emigratório atingiu 183 mil saídas em 1970, entrando 

no ano seguinte em queda acentuada. 

o > Migrações internas, nos primeiros anos da década de 

70: 

-pequenas alterações no modelo migratório 1 
o 

> Migrações internas, nos primeiros anos da década de 

70: 

-pequenas alterações no modelo migratório 

o português, sugerido pela menor atracção que 

parecem provar as áreas metropolitanas de Lisboa e 

Porto, face a uma reorientação das migrações para 

certos distritos do litoral 

> Emigração nos anos 70: 

■ crise da economia mundial 

■ taxas de desemprego crescentes 

■ estímulo ao regresso voluntário e definitivo dos 

emigrantes aos seus países de origem. 

Fonte: ROSAS e BRITO, Op. cit., Vols. I e II, pp. 294-297 e 561-564. 

Características específicas da emigração, durante o Estado Novo: 

■ a componente masculina em idade activa, é predominante em todos os fluxos 

migratórios, ainda que, no final de cada ciclo migratório, se assista a um movimento de 

reunificação familiar, que eleva consideravelmente o peso relativo da componente 

feminina; 

■ o número significativo de clandestinos é detectado em todos os períodos, 

■ a partida faz-se na esperança de um retorno: a emigração é vista, quer individual, quer 

socialmente como um fenómeno temporário, como uma fase do ciclo de vida; 

■ a emigração portuguesa, do tempo do Estado Novo, obedece a uma racionalidade 

colectiva de cariz económico, um movimento internacional de trabalho: responde às 

necessidades existentes no mercado internacional de trabalho que variaram ao longo do 

tempo, promovendo correntes migratórias para direcções diversas; 

■ as políticas de emigração nacional foram: de repressão até à década de 60; e de 

tendências liberalizantes, a partir desse período; e pelas redes migratórias, através das 

quais foram sendo conhecidas e avaliadas pelos potencias interessados as oportunidades 

existentes no exterior, em relação às oportunidades existentes no país. 
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ANEXO 63: 

A emigração oficial no distrito de Bragança (1950/72) 

País de destino 

Emigração no distrito de Bragança (1950/72) 
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Fonte: ANTUNES, Manuel Luís Marinho -A emigração portuguesa, desde 1950: dados e comentários. Lisboa: Gabinete 

de Investigações Sociais, Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica de Lisboa, 1973, pp. 26, 27, 94, 

95. 

Gráfico 63.1 - Emigração oficial no distrito de Bragança 
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ANEXO 64: 

«Assunto palpitante 

«Nove mil trabalhadores portugueses, aglomerados numa cidade de lata, em Champigny-sur-
Marne, na mais abjecta promiscuidade. Há um problema de mão-de-obra português em França: 
uma razão principal está na origem da emigração dos portugueses, às necessidades da França em 
mão-de-obra. 
Hoje, o nosso propósito não é o de estudar as modalidades desta emigração e todos os tráficos 
escandalosos, nascidos nas próprias condições de recrutamento desta mão-de-obra. De resto, um 
acordo foi celebrado em 31/12/63, entre o governo francês e o governo português, referente à 
emigração, recrutamento e colocação de trabalhadores portugueses em França. É de esperar que 
o decreto de aplicação de 28/1/64 porá um ponto final nas actividades dos negreiros. O que 
queremos denunciar é o estado miserável em que vivem esses trabalhadores portugueses na 
cidade de lata, bidonville, de Champigny-sur-Marne (Seine). 
O Socorro Católico de Paris instalou ali um posto de entreajuda social e de caridade, para acudir 
aos casos mais penosos. É indigno do nosso país, França, oferecer a esses trabalhadores, que são 
úteis à nossa economia, condições de vida de país subdesenvolvido. 
A Ia coisa que choca, quando se entra no bidonville, do Plânteau de Champigny-sur-Marne, 
onde estão amontoados 8 a 9 mil trabalhadores portugueses é a fonte. Um só fio de água para 9 
mil pessoas. Ao longo do dia, os habitantes destas miseráveis choças, que cobrem uma 
superfície de muitos hectares, vêm abastecer-se de água servindo-se dos recipientes mais 
diversos, como: baldes, alguidares, bacias de plástico, regadores. 
É o único. E só este fio de água, para esta enorme população, como se Champigny-sur-Marne 
estivesse no Sara ou que o precioso líquido fosse ali tão raro como em pleno deserto. 
Aqueles que vivem na extremidade do campo têm uma compridíssima distância a percorrer para 
obterem água. 
Estranhos veículos, apoiados em rodas velhas de bicicleta servem para transportar os bidons. Os 
caminhos esburacados fazem que parte do líquido, durante o transporte, se entorne para o chão. 
Caixotes de lixo não levantados e ausência de comodidades. 
Num só momento, se dá conta do quadro triste que se oferece à nossa vista. Da rua central 
partem vielas estreitas, marginadas por choças. Paredes feitas de lata e tábuas, tectos, feitos de 
tudo. Como o sol faz uma tímida aparição, há roupa lavada de muitas cores, as colchas, os 
vestidos são pendurados aqui e ali, pondo uma nota viva no ambiente sombrio. 
Diante de cada porta, um recipiente de lixo rudimentar, bidon usado, caixote de madeira, 
alguidar esburacado, transborda de detritos, mas nenhum carro camarário passa para recolher o 
lixo. Então, chegada a noite, despeja-se o conteúdo numa estrumeira próxima, onde os ratos se 
encontram à vontade. Não perguntem onde se encontraram comodidades: não existem. A 
natureza circundante serve de WC». 

A modesta repartição de Socorro Católico 

«Dirigimo-nos à barraca igual às outras, onde o Socorro Católico instalou uma antena de 
entreajuda social e de caridade. Uma senhora portuguesa, Madame Marques, está instalada ali, 
como secretária social e intérprete: 
-Veja, é este o meu domicílio, é muito pequeno. Mas preparamos uma segunda barraca. 
-A senhora deve ter muito que fazer. 
Madame Marques, que é de pequena estatura responde, com voz doce e calma: 
-Muito, senhor. Eles são tantos e há tantas coisas que regularizar. Venha comigo, vamos visitar 
o bidonville. 
O sol não secou ainda as poças de água. Por toda a parte colchões esfarrapados mostram os seus 
conteúdos repugnantes. Carcaças de velhas motos, lonas enroladas. 
-Repare bem, o exterior é infecto e, no entanto, as mulheres portuguesas são limpas e 
cuidadosas. Vamos entrar no interior de uma das casas. 
A senhora Mariana Alves Pelicana mora no 5-bis do caminho do Grand-Godet. Faz-nos com 
muita dignidade as honras do seu tugúrio. Tudo está limpo, asseado, arrumado. Alguns objectos 

142 



trazidos de Portugal emprestam uma nota de cor lusa. O casal Pelicana entrou em França 
regularmente, o que não é o caso de todos. 
O marido trabalha nas obras públicas e ganha 2,70 Fr. à hora. Os portugueses constituem uma 
mão-de-obra muito procurada, porque são trabalhadores sérios, estáveis e duros no trabalho. 
Madame Marques serve-nos de intérprete, porque, embora esteja há 6 meses em França, a 
senhora Pelicana só sabe algumas palavras de francês. O filho que tem 10 anos frequenta a 
escola comunal e saberá o francês muito primeiro que os seus pais. 
Em todas as vielas encontramos crianças, rapazitos desempenados, rapariguinhas de faces 
rosadas. Uma delas cortou-se num dedo com um caco de uma garrafa. 
A criança lava o dedo ferido, na água suja do charco. Madame Marques chama a mãe, pede uma 
bacia com água limpa, pega num frasco de mercurocromo e depressa se faz um penso. 
Docemente, maternalmente, fala à criança, enquanto cuida dela. Que é que lhe está a dizer? 
Promete-lhe um vestido bonito, se ela se deixar tratar com juízo. 
Por detrás de um tapume, que esconde uma barraca, um homem anda de um lado para o outro 
com ar sombrio. Mme Marques fala-lhe. O homem hesita, depois abre o que serve de porta e, 
num fôlego, conta a sua história. 
Eu não sei uma palavra de português e, no entanto, tive a impressão de compreender o drama 
deste homem de 34 anos que deixou no seu país mulher e 3 filhos. 
Fizeram-lhe antever que em França encontraria trabalho bem remunerado. Pediu emprestados 
1.200 Fr. para pagar a sua passagem clandestina. Chegou há 8 dias a este bidonville miserável, 
acolhido fraternalmente pelos seus compatriotas. Mas ainda não tem trabalho. 
Nesta altura da narração, desata a soluçar. Maternal, Mme Marques dá-lhe umas pauladas no 
braço, dirige-lhe palavras de encorajamento e põe-lhe na mão algumas notas que lhe permitirão 
esperar por uma ocupação. 
E um espectáculo penoso, este, de ver um homem robusto, de nervos espatifados, que chora 
como uma criança. 
Um confrade americano que não acredita no que vê, ao contemplar um tal bidonville, a 15 km 
de Paris, pede que lhe expliquem porque é que este homem chora, porque é que há tanto lixo por 
todo lado, porquê uma tal falta de higiene, porquê esta miséria de país subdesenvolvido, a 500 m 
de magníficas H.L.M.? 
Que responder-lhe? Não se lhe pode dizer que este estado de miséria resulta, em grande parte, 
do desentendimento entre o senador-maire comunista de Champigny-sur-Marne e o deputado-
maire U.N.R. de Nogent-sur-Marne. 
Fomos visitar o Rev. Pe Monteiro Saraiva, fundador e director da missão para os católicos 
portugueses, Avenida Dugueme, 41. 
-Sinto-me feliz - disse-nos —, pelo facto de a imprensa começar, finalmente, a descobrir o 
problema da emigração portuguesa em França e denunciar o escândalo de certos tráficos, assim 
como também a miséria do bidonville de Champigny. 
-Vai ali muitas vezes? 
-Muitíssimas vezes. Celebramos missa em Villiers-sur-Marne e os nossos confrades das 
paróquias Saint-Bernardette e Saint-Saturnin ajudam-nos o melhor que podem. Mas, para eles 
há o obstáculo da língua. 
-E a antena do Socorro Católico? 
-Presta-nos imensos serviços. Mme Marques mata-se com trabalho, mas, graças a ela muitos 
casos se resolvem. O nosso principal objectivo, fora da assistência religiosa, é a colocação de 
pessoal. 
-Consegue isso facilmente? 
-A colónia portuguesa de Paris conta 50 mil pessoas. Ela ajuda-nos a encontrar trabalho para 
aqueles que chegam a Champigny, desprovidos de tudo. 
O bidonville de Champigny não é o único a abrigar trabalhadores portugueses. Há o de 
Nanterre.. .pior ainda, se possível. Quem fará cessar este escândalo?» 

Fonte: BRANDICOURT, Joseph - Assunto palpitante!... 9 mil trabalhadores portugueses aglomerados numa «cidade de lata» em 
Champigny-sur-Marne, na mais abjecta promiscuidade. NM. Mirandela. (23/8/64), p. 6. Transcrito do jornal Messages du 
Secours Catholique de Paris. 
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ANEXO 65: 

EMIGRAÇÃO POR CONCELHOS DE ORIGEM 

Distrito de Bragança (1955-74) 

Concelhos N° de Emigrantes (%) 

Alfândega da Fé 1 371 3,5 

Bragança 6 485 16,3 

Carrazeda de Ansiães 2 600 6,5 

Freixo de Espada-à-Cinta 989 2,5 

Macedo de Cavaleiros 4211 10,6 

Miranda do Douro 3 284 8,3 

Mirandela 3 613 9,1 
Mogadouro 3 986 10,0 

Moncorvo 3 428 8,6 

Vila Flor 2 604 6,6 

Vimioso 3 692 9,3 

Vinhais 3 436 8,7 

TOTAL 39 699 100,0 

Fonte: ARROTEIA, Jorge Carvalho - Atlas da Emigração Portuguesa. Porto: Secretaria de Estado da Emigração, 1985. 



ANEXO 66: 

A electrificação no concelho de Mirandela 

Os trabalhos de electrificação de algumas aldeias do concelho de Mirandela tiveram início 

em 1957. Foram apenas as pessoas ricas a iniciar a instalação eléctrica em suas casas, pessoas 

que não precisavam de auxílios financeiros. Para a maior parte dos habitantes da região, 

constituída por lavradores de rendimentos médios e fracos, vivendo, muitas vezes, com 

dificuldades, essa obra tornava-se dispendiosa. A Câmara Municipal de Mirandela deliberou que 
17Q 

«àquelas pessoas pobres, lhes facilitassem o pagamento das despesas em várias prestações» . 
i ^n 

Na povoação do Romeu, a rede eléctrica foi inaugurada no dia 21/6/57 , tendo assistido 

a este acontecimento membros do governo central (o Ministro do Interior: Dr. Joaquim Trigo de 

Negreiros; o Ministro da Obras Públicas: Eng.° Eduardo de Arantes e Oliveira; o Subsecretário 

do Comércio e Indústria: Eng.° Magalhães Ramalho e o Presidente da Junta de Energia Nuclear: 

Eng.° José Frederico Casal Ulrich) e do governo local (o Presidente da Câmara de Mirandela: 

Capitão Ilídio Aires Esteves; o Governador Civil do Distrito de Bragança: Dr. Armando 

Valfredo Pires), assim como o Director-Geral dos Serviços de Urbanização: Eng.° Sá e Melo, o 

bispo de Bragança-Miranda , além de outros convidados e da população. 

Foi feito um agradecimento à empresa concessionária CHENOP, representada pelo «Eng.° 

Geraldes, pela coadjuvação, extensiva à empresa MACOL», por ter tornado possível a 

inauguração naquele dia132. 

O Presidente da Câmara Municipal de Mirandela afirmou, nesta inauguração, que «É [era] 

necessário, (...), fixar o homem à terra, facultando-lhe os meios de vida sempre dura e árdua» e 

pediu para que fosse modificado o «traçado de condução da luz [para Vinhais], que deveria partir 
i l i 

de Mirandela, o que permitiria a electrificação da região rica de Mirandela» . 

Em Março de 1959, estavam já electrificados, no distrito: uma freguesia em Bragança, uma 

em Vila Flor e 8 em Mirandela134. Em Julho de 1964, ficou concluída a electrificação de Frechas 

e do Cachão 5 e, no mesmo ano, foi também inaugurada a da Coleja . 
129 J.R. -Electrificação rural. NM. Mirandela. (19/5/57), p. 1. 
1 No Romeu: inauguração da luz eléctrica. NM. Mirandela. (23/6/57), p. 3. 
131 No Romeu...Op. cit., (23/6/57), p. 4. Neste dia de festa, actuou o Rancho Folclórico da Casa do Povo do Romeu 
e, numa cantiga alusiva à inauguração (em Anexo 24, p.47), da autoria da professora primária do Romeu, Maria do 
Amparo Pires, a população agradeceu às várias individualidades presentes e ao Eng.° Frederico Casal Ulrich, por 
terem arranjado a água para Vale de Couço e o dinheiro para compor a igreja do Romeu. 
132 No Romeu.. .Op. cit., (23/6/57), p. 4. 
133 No Romeu...Op. cit., (23/6/57), p. 4. 
134 REIS, R., Op. cit., (29/3/59), p. 1. 
135 A Câmara Municipal de Mirandela - Vida Municipal. NM. Mirandela. (25/7/64), p. 2. 
136 Entrevista n° 3, Coleja: 2004. O consumo de energia eléctrica, em Vila Flor, que fora de 88 578 Kw, em 1960, 
passara para 153 891 Kw, em 1967. In REIS, Rogério - Água para Vila Flor. NM. Mirandela. (28/1/68), p. 1. 
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ANEXO 67: 

Entrada em actividade de barragens em Portugal (1951 a 1973) 

Ano de entrada em 
serviço Escalão Rio Potência instalada 

(MW) 

1951 

Castelo de Bode Zêzere 139 

1951 Venda Nova Rabagão 81 1951 
Pracana Ocreza 15 

1951 

Belver Tejo 32 
1953 Salamonde Cavado 42 

1954 " ' Cabril Zêzere 97 

1955 Caniçada Cavado 60 1955 Bouça Zêzere 50 
1956 Paradela Cavado 54 
1958 Picote Douro Internacional 180 
1960 Miranda Douro Internacional 174 

1964 Bemposta Douro 210 1964 
Alto Rabagão Rabagão 72 

1965 Vilar-Tabuaço Távora 64 
1971 Carrapatelo Douro 180 
1972 Vilarinho das Furnas Homem 64 
1973 Régua Douro 156 

Fonte: Hidroelectricidade: memória e desafio. REN, SA (Jornadas Luso-Espanholas sobre Energia, 23 e 24 de Novembro 
de 1992). 

137 Em 1954, o governo promoveu a constituição da Hidroeléctrica do Douro e da Empresa Termoeléctrica 
Portuguesa, encarregada de estudar a realização de uma central térmica de apoio e de reserva, destinada a consumir 
combustíveis nacionais: a Tapada do Outeiro, de 50 MW, entrou em serviço em Maio de 1959). In 
Hidroelectricidade: memória e desafio. REN, SA (Jornadas Luso-Espanholas sobre Energia: 23/24 de Nov./1992). 

146 



ANEXO 68: 

A marca de produtos "Nordeste" 

Fig. 68.1 - A marca de Produtos Nordeste 

MEDEIROS, Paulo - Net Cachão [Em linha]. 2001/02. [Consult. 9 Set. 2006]. Disponível em: <URL: 
http://www.netcachao.web.pt/>. 

147 

http://www.netcachao.web.pt/


INDICE DE FIGURAS 

P-
Fig. 34.1 - Aldeia da Coleja (vista panorâmica 62 
Fig. 34.2 - A aldeia do Cachão (vista panorâmica) 63 
Fig. 34.3 - A aldeia do Romeu (aspecto geral) 63 
Fig. 34.4 - A aldeia de Vale de Couço (vista panorâmica) 64 
Fig. 34.5 - A aldeia de Vale de Couço (linha de caminho-de-ferro) 64 
Fig. 35.1- Capela de Santa Maria: Coleja 65 
Fig. 35.2- Igreja Matriz de Seixo de Ansiães 65 
Fig. 35.3 - Escola Primária da Coleja 65 
Fig. 35.4 - Senhora da Ribeira (cais fluvial e marina) 66 
Fig. 35.5 - Quinta do Vesúvio ou da Ferreirinha (em frente à Senhora da Ribeira) 66 
Fig. 35.6 - A queda do Síbio 67 
Fig. 35.7 - Miradouro da Fonte Santa 67 
Fig. 36.1 - Igreja de Santo Isidro: Cachão 68 
Fig. 36.2- Igreja Matriz de Frechas 68 
Fig. 36.3 - Fonte dos Engaranhados (Frechas) 68 
Fig. 36.4 - Pelourinho de Frechas 68 
Fig. 36.5 - Barragem para abastecimento de água e regadio no Cachão (Eng.° Castro Serra) 69 
Fig. 36.6 - Fábricas do CAICA 69 
Fig. 37.1 - Igreja Matriz do Romeu (Sec.XII) 70 
Fig. 37.2 - Placa da sacristia da Igreja Matriz do Romeu 70 
Fig. 37.3 - Estalagem Maria Rita 71 
Fig. 37.4 - Restaurante Maria Rita 71 
Fig. 37.5 - Antiga Casa do Povo do Romeu 71 
Fig. 37.6 - Casa do Povo do Romeu (obra do Estado Novo) 72 
Fig. 37.7 - Museu de Curiosidades 72 
Fig. 37.8 - Escola Primária Clemente Menéres (Romeu) 73 
Fig. 37.9 - Capela de S. Sebastião (centro da aldeia do Romeu) 73 
Fig. 37.10 - Capela de Na Sa Jerusalém do Romeu 74 
Fig. 37.11 - Bandeira da Casa do Povo do Romeu 74 
Fig. 48.1- Empréstimo de cereal (alqueires) 107 
Fig. 48.2 - Arrendamento (pão): leiras e respectiva renda 107 
Fig. 48.3 - A fixação de rendas 108 

148 



Fig. 68.1 - A marca de produtos "Nordeste" 147 

INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 13.1 - Evolução da população das freguesias de: Romeu, Frechas, Seixo de 
Ansiães, Mirandela e Carrazeda de Ansiães  
Gráfico 14.1 - A alfabetização nos distritos do Porto, Vila Real, Bragança, Lisboa e Beja 
(1940)  
Gráfico 63.1 - Emigração oficial no distrito de Bragança 

28 

29 

141 

INDICE DE QUADROS 

Quadro 1.1- Jornais publicados em Mirandela 

Quadro 25.1 - Linhas de Alta Tensão em Trás-os-Montes (instalação) 49 

Quadro 40.1 - Ocupação da área territorial da sub-região interior 77 

Quadro 40.2 - O regime e a utilização agrícola do solo: distrito de Bragança 77 

Quadro 40.3 - As culturas com maior representação no distrito de Bragança 77 

Quadro 40.4 - Planeamento Regional: reordenamento agrário do distrito de Bragança 78 

Quadro 40.5 - Potencialidades pecuárias no distrito de Bragança: número de efectivos 80 

Quadro 40.6 - Planos de reconversão em curso no distrito de Bragança 82 

Quadro 40.7 - Preparação profissional dos empresários agrícolas (distrito de Bragança) 83 

Quadro 40.8 - População ligada à actividade agrícola: distrito de Bragança 86 

Quadro 40.9 - As condições de habitação: distrito de Bragança (1960) 86 

Quadro 40.10 - O número de habitantes por médico 87 

Quadro 40.11 - Instituições existentes e área de influência 88 

Quadro 40.12 - Grémios da Lavoura e meio humanos 89 

Quadro 40.13 - Infra-estruturas de apoio e sua área de influência 90 

Quadro 40.14 - Projectos em execução 92 

Quadro 40.15 - Projectos em estudo: distrito de Bragança 92 

Quadro 40.16- Projectos com possibilidade de execução e a executar durante o IV Plano 
de Fomento 93 

Quadro 41.1- Compra de propriedades rústicas: hipotecas 97 

Quadro 41.2 - Formas de exploração agrícola 97 

Quadro 41.3 - Rendimentos colectáveis dos prédios rústicos: distrito de Bragança 97 

149 



Quadro 41.4- Construções nas explorações agrícolas e respectivas funções: distrito de 
Bragança  98 

Quadro 41.5 - Tarefas agrícolas: aluguer de animais (1957-64) 99 

INDICE DE ANEXOS 

Anexo 1 : Jornais publicados em Mirandela (1886 a 1969) 4 

Anexo 2: A Seara de Deus ou a Jeira de Deus 8 

Anexo 3 : A evolução jurídica do complexo do Cachão 9 

Anexo 4: Visita de oficiais e professores do Instituto de Altos Estudos Militares, à região 
de Mirandela (4/4/70) 11 

Anexo 5: Visita do Secretário de Estado do Trabalho e Previdência ao nordeste 
transmontano (10/7/70) 12 

Anexo 6: Grau de Comendador, atribuído a Manuel Menéres 13 

Anexo 7: Guião de Entrevista 1 (2003) 14 

Anexo 8: Guião de Entrevista 2 (2004) 20 

Anexo 9: Bodo aos Pobres 22 

Anexo 10: Visita do Ministro das Corporações e Previdência Social ao concelho de 
Mirandela (23/7/67) 23 

Anexo 11 : Visita do Ministro das Corporações ao distrito de Bragança: Bragança, Vila 
Verdinho e Romeu (29/3/63) 24 

Anexo 12: Mirandela: Quadro Cronológico 26 

Anexo 13: A evolução demográfica em 5 freguesias do distrito de Bragança (1940-81) 28 

Anexo 14: Alfabetização da população agrícola masculina em alguns distritos (1940) 29 

Anexo 15: Nomes lendários do Douro: O Cebolo da Coleja (Carrazeda de Ansiães) 30 

Anexo 16: Conversas de soalheiro na aldeia 32 

Anexo 17: Os melhoramentos na região de Mirandela 34 

Anexo 18: Visita do Ministro das Corporações a Vale de Couço e ao distrito de Bragança 
(Junho 1960) 38 

Anexo 19: Comemoração do 25° aniversário da JCI (Abril 1962) 39 

Anexo 20: Visitas de membros do governo e pessoas ilustres à região 40 

Anexo 21: Visita do PR ao distrito de Vila Real com passagem pelo concelho de 
Mirandela (29/5/65) 43 

Anexo 22: Visita do PR a Trás-os-Montes 44 

Anexo 23 : Visita particular do Presidente do Conselho, Marcello Caetano, ao distrito de 
Bragança 45 

Anexo 24: Inauguração da rede eléctrica da povoação do Romeu (quadras populares 
alusivas ao acontecimento) 47 

Anexo 25: Razões do aumento da energia eléctrica em Trás-os-Montes, em 1970 48 

Anexo 26: A Previdência Social (legislação) 50 

150 



Anexo 27: Plano de viação rural: concelho de Mirandela 51 

Anexo 28: Inauguração dos melhoramentos de Vale de Couço (30/4/60) 52 

Anexo 29: Remodelação e melhorias nas habitações de Vila Verdinho 55 

Anexo 30: Visita do PR a Vila Verdinho, Mirandela e passagem pelo Cachão (30/8/64) 56 

Anexo 31 : Inauguração do Centro de Assistência Social do Romeu 58 

Anexo 32: O Restaurante Maria Rita e os melhoramentos do Romeu 60 

Anexo 33: Gastos com os melhoramentos das aldeias transmontanas melhoradas 61 

Anexo 34: Fotografias das aldeias em estudo 62 

Anexo 35: Monumentos da Coleja e arredores 65 

Anexo 36: Monumentos do Cachão e Frechas; Barragem e fábricas do Cachão 68 

Anexo 37: Monumentos do Romeu 70 

Anexo 38: Características demográficas das três aldeias (1960) 75 

Anexo 39: O Planeamento da Economia Portuguesa: aplicações e financiamentos 76 

Anexo 40: Planeamento regional: distrito de Bragança (3/2/1972) 77 

Anexo 41: Alguns factores de produção: hipotecas; formas de exploração agrícola... 97 

Anexo 42: Produção agro-pecuária dos concelhos de Bragança e Mirandela (1959) 100 

Anexo 43: A moagem de farinhas em rama 101 

Anexo 44: Rega por aspersão 102 

Anexo 45: Comissão Técnica Regional do Distrito de Bragança 103 

Anexo 46: Informação agro-pecuária 105 

Anexo 47: Venda de propriedades no Cachão (1963) 106 

Anexo 48: A agricultura e determinadas práticas, em contexto rural: empréstimo de 
cereal; arrendamento de leiras; rendas 107 

Anexo 49: A segada: uma tarefa agrícola tradicional e o impacto nos costumes da região 109 

Anexo 50: As barcas de passagem no rio Douro (1796) 111 

Anexo 51 : A construção da Linha do Tua: memória histórica 112 

Anexo 52: Sociedade Clemente Menéres, Lda., e número de prédios em 1902 116 

Anexo 53: Finalmente a televisão 117 

Anexo 54: Projecto da construção da Escola de Regentes Agrícolas de Mirandela 118 

Anexo 55: Actividades formativas e culturais 119 

Anexo 56: A tradição de S. Martinho na aldeia da Coleja 120 

Anexo 57: Os assistentes a um acto de posse de um presidente de Câmara (1965): Dr. 
Simão (Carrazeda de Ansiães) 123 

Anexo 58: Reunião dos candidatos da UN 124 

Anexo 59: Reunião dos candidatos da Comissão Democrática Eleitoral 126 

151 



Anexo 60: Golpe de Estado militar derruba o governo de Marcello Caetano 129 

Anexo 61 : Síntese de algumas notícias políticas publicadas no NM 131 

Anexo 62: Migrações Internas e Externas: comportamento das várias árias territoriais do 
país 138 

Anexo 63: A emigração oficial no distrito de Bragança (1950-72): país de destino 141 

Anexo 64: Assunto palpitante (os emigrantes portugueses e a cidade de lata de 
Champigny-sur-Marne) 142 

Anexo 65: Emigração por concelhos de origem: distrito de Bragança (1955-74) 144 

Anexo 66: A electrificação do distrito de Bragança 145 

Anexo 67: Entrada em actividade de barragens em Portugal (1951 a 1973) 146 

Anexo 68: A marca de produtos "Nordeste" 147 

152 


	Capa - v.2
	Página de rosto
	ANEXOS 
	Anexo 1 : Jornais publicados em Mirandela (1886 a 1969) 
	Anexo 2: A Seara de Deus ou a Jeira de Deus 
	Anexo 3 : A evolução jurídica do complexo do Cachão 
	Anexo 4: Visita de oficiais e professores do Instituto de Altos Estudos Militares, à região de Mirandela (4/4/70) 
	Anexo 5: Visita do Secretário de Estado do Trabalho e Previdência ao nordeste transmontano (10/7/70) 
	Anexo 6: Grau de Comendador, atribuído a Manuel Menéres 
	Anexo 7: Guião de Entrevista 1 (2003) 
	Anexo 8: Guião de Entrevista 2 (2004) 
	Anexo 9: Bodo aos Pobres 
	Anexo 10: Visita do Ministro das Corporações e Previdência Social ao concelho de Mirandela (23/7/67) 
	Anexo 11 : Visita do Ministro das Corporações ao distrito de Bragança: Bragança, Vila Verdinho e Romeu (29/3/63) 
	Anexo 12: Mirandela: Quadro Cronológico 
	Anexo 13: A evolução demográfica em 5 freguesias do distrito de Bragança (1940-81) 
	Anexo 14: Alfabetização da população agrícola masculina em alguns distritos (1940) 
	Anexo 15: Nomes lendários do Douro: O Cebolo da Coleja (Carrazeda de Ansiães) 
	Anexo 16: Conversas de soalheiro na aldeia 
	Anexo 17: Os melhoramentos na região de Mirandela 
	Anexo 18: Visita do Ministro das Corporações a Vale de Couço e ao distrito de Bragança (Junho 1960) 
	Anexo 19: Comemoração do 25° aniversário da JCI (Abril 1962) 
	Anexo 20: Visitas de membros do governo e pessoas ilustres à região 
	Anexo 21: Visita do PR ao distrito de Vila Real com passagem pelo concelho de Mirandela (29/5/65) 
	Anexo 22: Visita do PR a Trás-os-Montes 
	Anexo 23 : Visita particular do Presidente do Conselho, Marcello Caetano, ao distrito de Bragança 
	Anexo 24: Inauguração da rede eléctrica da povoação do Romeu (quadras populares alusivas ao acontecimento) 
	Anexo 25: Razões do aumento da energia eléctrica em Trás-os-Montes, em 1970 
	Anexo 26: A Previdência Social (legislação) 
	Anexo 27: Plano de viação rural: concelho de Mirandela 
	Anexo 28: Inauguração dos melhoramentos de Vale de Couço (30/4/60) 
	Anexo 29: Remodelação e melhorias nas habitações de Vila Verdinho 
	Anexo 30: Visita do PR a Vila Verdinho, Mirandela e passagem pelo Cachão (30/8/64) 	
	Anexo 31 : Inauguração do Centro de Assistência Social do Romeu 
	Anexo 32: O Restaurante Maria Rita e os melhoramentos do Romeu 
	Anexo 33: Gastos com os melhoramentos das aldeias transmontanas melhoradas 
	Anexo 34: Fotografias das aldeias em estudo 
	Anexo 35: Monumentos da Coleja e arredores 
	Anexo 36: Monumentos do Cachão e Frechas; Barragem e fábricas do Cachão 
	Anexo 37: Monumentos do Romeu 
	Anexo 38: Características demográficas das três aldeias (1960) 
	Anexo 39: O Planeamento da Economia Portuguesa: aplicações e financiamentos 
	Anexo 40: Planeamento regional: distrito de Bragança (3/2/1972) 
	Anexo 41: Alguns factores de produção: hipotecas; formas de exploração agrícola... 
	Anexo 42: Produção agro-pecuária dos concelhos de Bragança e Mirandela (1959) 
	Anexo 43: A moagem de farinhas em rama
	Anexo 44: Rega por aspersão 
	Anexo 45: Comissão Técnica Regional do Distrito de Bragança 
	Anexo 46: Informação agro-pecuária 
	Anexo 47: Venda de propriedades no Cachão (1963) 
	Anexo 48: A agricultura e determinadas práticas, em contexto rural: empréstimo de cereal; arrendamento de leiras; rendas 
	Anexo 49: A segada: uma tarefa agrícola tradicional e o impacto nos costumes da região 
	Anexo 50: As barcas de passagem no rio Douro (1796) 
	Anexo 51 : A construção da Linha do Tua: memória histórica 
	Anexo 52: Sociedade Clemente Menéres, Lda., e número de prédios em 1902 
	Anexo 53: Finalmente a televisão 
	Anexo 54: Projecto da construção da Escola de Regentes Agrícolas de Mirandela 
	Anexo 55: Actividades formativas e culturais 
	Anexo 56: A tradição de S. Martinho na aldeia da Coleja 
	Anexo 57: Os assistentes a um acto de posse de um presidente de Câmara (1965): Dr. Simão (Carrazeda de Ansiães) 
	Anexo 58: Reunião dos candidatos da UN 
	Anexo 59: Reunião dos candidatos da Comissão Democrática Eleitoral 
	Anexo 60: Golpe de Estado militar derruba o governo de Marcello Caetano 
	Anexo 61 : Síntese de algumas notícias políticas publicadas no NM 
	Anexo 62: Migrações Internas e Externas: comportamento das várias árias territoriais do país 
	Anexo 63: A emigração oficial no distrito de Bragança (1950-72): país de destino 
	Anexo 64: Assunto palpitante (os emigrantes portugueses e a cidade de lata de Champigny-sur-Marne) 
	Anexo 65: Emigração por concelhos de origem: distrito de Bragança (1955-74) 
	Anexo 66: A electrificação do distrito de Bragança 
	Anexo 67: Entrada em actividade de barragens em Portugal (1951 a 1973) 
	Anexo 68: A marca de produtos "Nordeste" 

