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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
______________________________________________________________________________________________
Rua de S. Victor, nº 11 – 4710-439 BRAGA * Telefone: 253 274 815 * Fax: 253 274 844 * Contribuinte: 507 033 647
E-mail: geral@juntasvictor.pt * Site: www.juntasvictor.pt

2

Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
______________________________________________________________________________________________
Rua de S. Victor, nº 11 – 4710-439 BRAGA * Telefone: 253 274 815 * Fax: 253 274 844 * Contribuinte: 507 033 647
E-mail: geral@juntasvictor.pt * Site: www.juntasvictor.pt

2

Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Rua de S. Victor, nº 11 – 4710-439 BRAGA * Telefone: 253 274 815 * Fax: 253 274 844 * Contribuinte: 507 033 647
E-mail: geral@juntasvictor.pt * Site: www.juntasvictor.pt

1

Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
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Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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Município de Braga
ATA Nº 5/2017/2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 21h30m, na
Escola EB1 do Bairro da Alegria, sita na Rua Quinta da Armada, S. Victor, em Braga, reuniu a
Assembleia de Freguesia, presidida por Olga Maria Esteves de Araújo Pereira e secretariada por
Augusto Alexandre da Cunha Dias, com a seguinte: --------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS
1. Período de intervenção destinado ao público -------------------------------------------------------2. Período de antes da ordem do dia ----------------------------------------------------------------------3. Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1- Ata nº 04/2017/2021, referente à 4ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia,
realizada a 28/06/2018; -------------------------------------------------------------------------------2- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração para o fornecimento de
refeições escolares no ano letivo de 2018/2019, celebrado entre o Município de
Braga, o Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; --3- Ratificação da assinatura do acordo de colaboração no âmbito das Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar no ano letivo de
2018/2019, celebrado entre o Município de Braga, o Agrupamento de Escolas Dr.
Francisco Sanches e a Freguesia de S. Victor; ----------------------------------------------------4- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, a que alude a alínea e) do
nº 2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12/09. ------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes eleitos: --------------------------------------------------------------------Juntos Por Braga (JPB): Olga Maria Esteves de Araújo Pereira, João Alberto Granja dos Santos Silva,
Augusto Alexandre da Cunha Dias, Ana Rita Correia Luís, António Pedro Ramos Folga, Mário Ferreira
da Cunha Oliveira, Humberto Cunha Almeida e Maria José Carvalho de Sousa. Por motivos
justificados, não estiveram presentes: Jorge Daniel Paredes Abreu, João Rodrigo Rocha Gomes S.
Correia, Ana Filipa Lourenço Rosa, que foram substituídos, respetivamente, por Manuel Fernando
de Lima Barroso, Luís Filipe Malheiro Gonçalves Vaz e Domingos Magalhães dos Santos. ---------------Partido Socialista (PS): José Eduardo Gouveia da Silva Pinheiro, Isabel Maria Costa Oliveira Almeida,
Augusto José de Urjais Gonçalves Oliveira Gomes, Isabel Teresa Ferreira de Magalhães e Marco
Sartei de Barros Teixeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------Coligação Democrática Unitária (CDU): Manuel António Vieira da Silva Esperança e Pedro Miguel
Rodrigues Simões Casinhas. ----------------------------------------------------------------------------------------------Bloco de Esquerda (BE): Catarina Barros Afonso. ------------------------------------------------------------------Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os seguintes eleitos: Presidente: Ricardo Jorge Pereira
da Silva; Tesoureiro: José Cândido Gomes Ferraz; Secretário: Domingos da Silva Abreu; Vogais: Vítor
______________________________________________________________________________________________
Rua de S. Victor, nº 11 – 4710-439 BRAGA * Telefone: 253 274 815 * Fax: 253 274 844 * Contribuinte: 507 033 647
E-mail: geral@juntasvictor.pt * Site: www.juntasvictor.pt

2

Jorge de Sousa Teixeira, Elisa Conceição Lourenço Rosa, Hugo André Nogueira de Sá e Eliana Raquel
Ramos Freitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar os presentes congratulando-se
com a descentralização da Assembleia, que permite uma maior participação dos fregueses e dar a
conhecer a realidade da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------Abriu a sessão com o período destinado ao público, dando a palavra ao público que desejasse
intervir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláudia Sil abordou o tema da Fábrica Confiança perguntando qual seria a atitude da Junta de
Freguesia face à venda do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------------Ana Paula Barros, abordando o mesmo tema, referiu que se sentia envergonhada face à atitude do
Presidente da Câmara e tudo fará para que a venda do edifício seja revertida. Louvou ainda a
atitude do Sr. Presidente da Junta pela sua postura. --------------------------------------------------------------Alberto Miranda referiu que a compra da Confiança se fez por expropriação o que compagina uma
situação fora do normal e que o caderno de encargos não garante a reabilitação do edificado nem
as funções para as quais foi comprado. Referiu que esta decisão de venda é precipitada e que há
alternativas, como a cedência do espaço por cinquenta ou setenta anos. Sebastião Ribeiro, da
Associação de Moradores do Bairro da Alegria, referiu alguns espaços que necessitam de
intervenção imediata: pista de ciclismo da Rua Nova de Santa Cruz, rua 8 de Dezembro que apenas
tem uma alternativa de terra batida, limpeza do jardim e do fontanário do Bairro, verificação e
alargamento de vários passeios, possibilidade de fazer da rua Quinta da Armada, uma rua de um
sentido, alterar o nome da rua para rua 25 de Abril, que foi assim que sempre se chamou, criação
de paragens cobertas para o Inverno, intervenção na Rua do Chalé, alteração da toponímia no
Bairro e instalação do gás canalizado na rua (orçada em sete mil euros). ------------------------------------Luis Filipe Rodrigues comentou o estacionamento caótico na rua Aníbal Araújo Esmoriz e a
necessidade de organizar o estacionamento junto ao Jardim de Infância “A Bogalha”, controlo da
higiene no jardim ao lado da “Bogalha” devido aos dejetos dos animais, limitar a rampa da Escola
EB 1 onde se realizava a Assembleia durante o fim-de-semana, devido ao estacionamento abusivo. Fátima Pereira, da Associação de Pais da EB1 do Bairro da Alegria, referiu a necessidade de um
parque infantil para o pré-escolar e que, embora a Escola tenha sofrido melhoramentos
significativos ainda necessita de outras obras, nomeadamente da instalação de uma proteção no
final da rampa de acesso à Escola e de melhor iluminação no acesso à Escola. -----------------------------Em resposta a estas questões, o Presidente Ricardo Silva agradeceu os comentários e explicou que
estávamos no Bairro da Alegria, sublinhando o valor e a pertinência da realização da Assembleia
neste Bairro. Informou que já foram feitas intervenções na escola do Bairro: foi retirado o
fibrocimento, repavimentou-se a estrada de acesso à escola e pintaram-se as paredes. Criaram-se
condições para que as crianças do jardim de infância possam almoçar na escola. Melhorou-se a sala
das Atividades de Apoio à Família. Referiu que toda a Quinta da Armada se encontra pressionada
pelo trânsito caótico e que a rua é perigosíssima por não estar servida de passeios. A Junta de
Freguesia continua a reportar os problemas à CMB com pedidos de instalação de papeleiras,
alargamento de passeios e instalação de abrigos nas paragens dos TUB. Informou ainda que a
alteração toponímica será difícil de efetuar e que serão prioritárias as intervenções na rua Antero
de Quental. Agradeceu os contributos e informou que serão tidas em atenção todas as propostas
apresentadas. Referiu ainda que a intervenção de fundo na escola do bairro permitiu dignifica o
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espaço e dotá-lo de maior dignidade, tal como foi acontecendo em todas as escolas da freguesia, ao
longo destes últimos cinco anos. ----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à Fábrica Confiança, considerou que o assunto se encontra na ordem do dia e que a
mesma constitui um património fundamental da Freguesia. O objetivo do Executivo é o de
assegurar que o espaço possa tornar-se um polo de fruição urbana e cultural, um centro cívico que
congregasse a população de S. Victor. Face à diversidade de opiniões, cabe à Assembleia de
Freguesia expressar a sua vontade. ------------------------------------------------------------------------------------No período antes da ordem do dia foram referidas as ausências justificadas de Jorge Daniel, João
Rodrigo e Ana Filipa. De seguida foi apresentada a declaração política da Coligação Juntos por
Braga, por João Granja, que se encontra em anexo. Felicitou o Executivo por ter decidido
descentralizar as reuniões, o que permite conhecer os edifícios e lugares da Freguesia. ----------------Neste ponto da ordem de trabalhos, foi lida por João Granja uma Declaração Política da Coligação
Juntos Por Braga sobre a Fábrica Confiança, em que, no final, sintetiza a sua posição sobre este
assunto, dizendo: “assim, não poderemos deixar de votar contra as tentativas de aproveitamento
político que previsivelmente surgirão da parte daqueles que estão mais preocupados em fazer ruído
político-partidário do que passar de imediato à reabilitação do imóvel e à construção de um espaço
que preserve a memória da Confiança, acabando, a breve trecho, com o pesadelo em que se
transformou para os habitantes da zona”. Ver documento nº 1, que aqui se dá poi integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda aprovado um voto de saudação sobre o Parque Desportivo da Rodovia apresentado pela
Coligação Juntos Por Braga, e lido pelo membro da Assembleia Ana Luis, obtendo os votos
favoráveis da Coligação Juntos Por Braga, os votos contra do PCP e do BE e a abstenção do PS.
Sobre este assunto, interveio Manuel Esperança, da CDU, dizendo que este documento mais
parecia um voto de propaganda, de bajulação, do que um voto de saudação, e Catarina Afonso, que
apresentou uma série problemas existentes no Complexo Desportivo, que urge reparar, como
sejam, placas mal escritas, ausência de sebes para minorar os gases que vão da estrada, portas que
deixam de abrir, parque automóvel. Ver documento nº 2, que aqui se dá por integralmente
reproduzido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi Lida, por José Eduarda Gouveia, uma Moção conjunta do PS, CDU e BE sobre a Fábrica
Confiança. Neste ponto, Catarina Barros, do BE, congratulou-se pela posição assumida pelo
Executivo ao repudiar a alienação do edifício da Fábrica Confiança e demonstrou alguma apreensão
relativamente às respostas e argumentos apresentados pela CMB. João Granja, da Coligação Juntos
por Braga, relembrou que o anterior Presidente da Câmara, Mesquita Machado, tinha previsto que
as obras se realizariam com Fundos Comunitários e que Ricardo Rio apresentou o mesmo
argumento informando que desde a alienação do imóvel em 2011 foi impossível captar os fundos
para o efeito. As opções da CMB têm em conta a necessidade de dignificar o espaço e parar a
contínua degradação da fábrica, que já exige um investimento avultado. Este é o compromisso
possível para quem não tem capacidade de investimento, assegurando um conjunto de requisitos
que protegerão a memória do imóvel. --------------------------------------------------------------------------------Pedro Casinhas, do PCP, lamentou que a posição da CMB fosse essa, referindo que o que diferencia
a época do “mesquitismo” deste executivo é uma camada de verniz. Os argumentos apresentados
continuam a ser arrogantes e cabe à Assembleia Municipal tomar a decisão. Acusou o executivo da
CMB de falta de visão e de se centrar em objetivos a curto e médio prazo, sofrendo dos mesmos
tiques e hábitos do executivo anterior. Lamentou ainda não haver uma estimativa financeira para a
recuperação do imóvel que poderia ser a “maior fábrica recuperada do mundo”. Acusou o
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executivo de nunca ter feito qualquer manutenção do edifício e requereu à mesa que a votação da
moção fosse feita de forma nominal, de acordo com o número um do artigo quarenta e dois do
regimento. Catarina Barros, do BE, referiu que o processo não era irreversível e que ainda há tempo
para voltar atrás na decisão. Relembrou que a transformação da fábrica para fins culturais estava
no programa do executivo da junta de Freguesia e que já anteriormente tinha sido aprovado em
Assembleia a manutenção do imóvel para fins culturais. O representante do PS, Eduardo Gouveia,
referiu que este tema não pode ser transformado numa cruzada partidária, pois é uma questão de
cidadania e de intervenção pública. Considera uma aberração alienar o património sem informar a
população e o executivo da Freguesia e que é necessário rasgar as vestes do passado e assumir os
desafios do futuro, tal como se fez em Guimarães e Vila Nova de Gaia. O representante da
Coligação juntos por Braga, João Granja, relembrou que Guimarães gozou de um envelope
financeiro de cento e oito milhões de euros. Relembrou ainda ao PS as dívidas deixadas ao atual
executivo municipal que esburacam o orçamento e o investimento atual. Informou que o executivo
tentou reafetar alguns fundos comunitários, mas que tal foi impossível. A ser alienado nestas
condições, o edifício continuará a manter a memória da fábrica e a garantir o legado da Confiança. Após aceso debate sobre a viabilidade de soluções alternativas e de questões de opções políticas,
foi dada a palavra ao Presidente da Junta. Ricardo Silva informou que tem contactado com as
pessoas e que pretende dar voz à vontade popular, defendendo que quer manter a memória da
fábrica, proteger o património de S. Victor e acompanhar o dossier da Confiança, assegurando que
os interesses da população são assegurados. Após este período fez-se a votação da moção, sendo a
mesma não aprovada por dez votos contra da Coligação e nove a favor (5 do PS, 2 da CDU, 1 do BE
e 1 de Manuel Barroso da Coligação Juntos Por Braga). Ver documento nº 3, que aqui se dá por
integralmente reproduzido. ----------------------------------------------------------------------------------------------No período da ordem do dia fez-se a aprovação da ata, aprovada por maioria, com uma abstenção
de Luis Vaz, por não ter estado presente na sessão a que a mesma diz respeito. --------------------------No ponto dois, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto três, a ratificação foi aprovada, com a abstenção da CDU. -----------------------------------------No ponto quatro, foi apresentada a informação escrita do Presidente da Junta, que não mereceu
qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrados os
trabalhos, de que se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os elementos da Mesa. ---

Presidente________________________________________________________________________
1º Secretário ______________________________________________________________________
2º Secretário______________________________________________________________________
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