ACTA Nº 1/2017/2020

________ Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas
vinte e uma horas e dez minutos, no Centro Cívico de São Vicente, reuniram-se na
Primeira sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de São Vicente, sob a
presidência de Rosa Maria Carvalho, Presidente da Assembleia de Freguesia, os
membros da Assembleia de Freguesia, o Executivo da Junta de Freguesia e público em
geral para darem início à sessão de trabalhos. _________________________________
________ A Presidente da Assembleia iniciou a sessão cumprimentando todos
osvpresentes.__________________________________________________________
________ Na alínea A da ordem de trabalhos, período antes da ordem do dia, o
cidadão Vítor Espirito Santo tomou da palavra para apresentar uma situação que
decorrera recentemente na junta de freguesia e que se passa a expor: o munícipe
dirigiu-se à junta de freguesia com o propósito de ser esclarecido acerca de uma vaga
de vigilante noturno, tendo para o efeito falado com o administrativo presente. Entretanto
terá sido interpelado por um elemento do executivo da junta de freguesia, “de forma maleducada”. Refere ter-se sentido “humilhado e maltratado”, tendo solicitado o livro de
reclamações e chamado a PSP ao local. Refere ainda que aguarda um pedido de
desculpas formal da junta de freguesia.______________________________________
________ Ainda neste ponto foram apresentados Votos de pesar pelo Partido
Socialista e Coligação Juntos por Braga pelo falecimento da mãe do administrativo da
Junta de freguesia Miguel. Este voto foi aprovado por unanimidade. A Coligação e o PS
apresentaram ainda Votos de Louvor pelo aniversário da Freguesia, também aprovados
por unanimidade. O Partido Socialista apresentou outros votos de louvor: à Associação
de Moradores do Bairro das Andorinhas; à Associação de Reformados; e ao Ex.
Presidente da Assembleia de Freguesia pelo excelente trabalho desempenhado ao
longo do seu mandato. Todos foram aprovados por unanimidade.__________________
________ De seguida, tomou a palavra António Silva, por parte do Partido
Socialista, apresentando uma proposta de alteração ao horário da Junta de Freguesia,
e cuja intervenção se reproduz: “Os eleitos pelo Partido Socialista de S. Vicente vêm
pelo presente por à consideração de todos, a alteração do horário de funcionamento da
Junta de Freguesia, que entendemos ser o mais útil para os fregueses, visto existir
reclamações acerca do horário atual. De referir que o horário que propomos pode ser
gerido através dos funcionários e com a apoio de elementos do executivo. Horário Atual:
9:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30 horas. Horário Sugerido: Segunda-feira a Sextafeira -1 Funcionário das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30; 1 Funcionário das 11h00
às 14h00 e das 15h30 às 19h00; Sábado - 10:00 horas às 12:00”. Esta proposta foi
votada e não aprovada por maioria, com 6 votos contra, 5 a favor e 2 abstenções. _____
________ De seguida, tomou a palavra Tony Reis, da Coligação Juntos por Braga,
justificando que esta proposta de alteração de horário, apesar de poder vir a ser uma
medida importante e de acordo com o interesse dos munícipes, é para já inviável tendo
em conta o reduzido número de funcionários da junta de freguesia._________________
________ António Silva, por parte do Partido Socialista, tomou novamente a
palavra propondo um pedido de demissão do Vogal da Junta de Freguesia, que se
passa a citar: “Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia de S. Vicente de Braga,
Sr. Jorge Pires, o Partido socialista de S. Vicente, tem recebido inúmeras queixas contra
o Secretário da Junta, Senhor Bernardino Sousa, pela sua má conduta, como membro
deste executivo, perante os fregueses e outros. Como é do conhecimento do Senhor
Presidente, logo após as eleições, e ainda no período antes da tomada de posse deste
novo executivo, o Senhor Bernardino Sousa foi abordado por um cidadão freguês, nas
instalações da mesma, sobre pedido de esclarecimentos, tendo sido ignorado pelo
Senhor Bernardino Sousa com o pedido ao administrativo da junta que colocasse o som
da televisão mais alto porque era mais importante a reportagem sobre Barcelona do que
ouvir o freguês. Este, solicitou atenção do Senhor Bernardino, tendo este, e de acordo

com o que me foi transmitido pelo freguês, dizendo que não tinha nada que
conversar com ele, tendo o freguês dito que só precisaram dele e da esposa para
votar e que até foram buscar a casa. Revoltado com a postura do Senhor
Bernardino Sousa, este exigiu o livro de reclamações, tendo o mesmo recusado a
sua entrega. O Senhor Vitor viu-se obrigado a chamar a Policia, tendo só assim
obtido o livro de reclamações onde registou os acontecimentos. O Partido
Socialista de S. Vicente, para além deste caso, tem recebido inúmeras queixas de
fregueses e de instituições sobre a postura imprópria de quem está num cargo
público, que nada dignifica esta junta nem a freguesia, pelo que somos obrigados
a pedir a demissão do Senhor Bernardino Sousa”. _________________________
________ José Coimbra, pelo Bloco de Esquerda, também manifestou a sua
opinião acerca deste assunto afirmando que o “comportamento discriminatório do
Sr. Bernardino” é verificado também noutras situações com outros
munícipes.________________________________________________________
________ Passou-se de seguida à alínea B da ordem de trabalhos: ordem
do dia. Procedeu-se, no ponto 1, à votação da ata da Décima Sexta Sessão
Ordinária da Assembleia de Freguesia, a qual foi aprovada por maioria, com 6
abstenções e 7 votos a favor.__________________________________________
________ Passou-se ao ponto dois da alínea B, votação do orçamento, o
qual foi aprovado por maioria, com 7 abstenções e 6 votos a favor._____________
________ De seguida tomou a palavra Carlos Peixoto, por parte da
Coligação Juntos por Braga, a qual se passa a citar: “Eu começo por referir que
este é um orçamento que nada me surpreende. Assim sendo, decidi analisar e
apresentar hoje a minha opinião sobre este orçamento incidindo essencialmente
em 3 fatores preponderantes: Realista, financeiramente viável, é um plano
orçamental com obra. 1. Realista- quem conhece este executivo sabe
perfeitamente que deles só podemos esperar trabalho, dedicação, e acima de tudo
uma noção da realidade, uma noção da freguesia, das suas limitações, das suas
valências, e das suas gentes. Desta forma, estou certo que podemos esperar que
este plano de atividade e orçamento seja cumprido na integra, assegurando o
interesse de todos que habitam em S.Vicente, ou de certa forma estão ligado a
esta magnífica freguesia. 2. Financeiramente viável- Nada do que é proposto
neste orçamento é uma loucura monetária, ou verdadeiras despesas sem noção.
Este orçamento é um exemplo de compromisso financeiro, salvaguardando os
interesses da junta. Hoje somos uma junta financeiramente saudável e esta
realidade resulta de orçamentos como estes. 3. Um plano orçamental com obraAtenção, quando me refiro a obra, não estou de todo a referir betão e construções
sem qualquer sentido. A obra é para mim uma obra social e cultural, e é desta
forma que eu tenho orgulho neste orçamento. S.Vicente é hoje freguesia mais
cultural da cidade, é um dos bastiões de preocupação sociais por parte de um
executivo. O apoio a escolas, os diversos financiamentos para apoios sociais, são
exemplo desta realidade. Hoje somos uma freguesia amiga dos seus habitantes,
de todos aqueles que estabelecem aqui uma vida, e este orçamento é o reflexo
perfeito desta realidade. Termino afirmando o seguinte, podemos não ser a melhor
freguesia do mundo, mas acreditem que somos uma das melhores freguesias do
país. Hoje somos uma freguesia social, cultural, e com desenvolvimento do
espírito crítico, sem nunca descurar a parte financeira destas andanças. Este é
um orçamento que deixa orgulhosa a Coligação, e certamente deixará todos os
presentes orgulhosos, como tal iremos com toda a naturalidade votar
favoravelmente o presente plano. Boas festas, e cumprimentos finais.__________
________ Seguidamente tomou a palavra António Silva, por parte do Partido
Socialista expondo o seguinte: “Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia
de S. Vicente Vem o grupo de eleitos pelo Partido Socialista de S. Vicente, Braga,
apresentar medidas, ideias e obras, para ser incorporado no orçamento para o
ano de 2018. Entende os eleitos pelo Partido Socialista, que incorporar as nossas

reivindicações, vai de encontro às necessidades de melhorar a freguesia em todas as
áreas e colmatando as lacunas existentes na mesma. Queremos com isto, melhorar
efetivamente a qualidade de vida dos fregueses: FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE
FREGUESIA  Reestruturação do site da Junta de Freguesia, de maneira simples e
direta para o cidadão poder aceder, que se encontra bastante desatualizada e sem
informação das assembleias e atas das mesmas, desde o início de 2016. (De referir que
existe nos orçamentos anteriores, verbas para a manutenção do site e que nunca foi
feita).  Reajustar o horário de funcionamento da Junta de Freguesia, de forma a
proporcionar o atendimento à hora do almoço e prolongamento em horário pós laboral,
acrescentar uma vez por mês, a manhã de sábado para pessoas da freguesia que
estejam ausentes durante a semana.  Implementar um novo modelo de orçamento
participativo, após apresentação das propostas, as quais poderão integrar também
projetos apresentados por cidadãos, coletividades, associações ou outras instituições
da Freguesia, sendo disponibilizado uma percentagem das verbas anuais da para esse
efeito, aprovado em assembleia de freguesia. SAÚDE  Criação de um Gabinete de
Promoção da Saúde nas instalações da Junta de Freguesia que integre serviços básicos
de enfermagem, nutrição e psicologia, rastreios, fisioterapia, saúde alimentar na Luta
contra a Obesidade Infantil, promover a articulação entre utentes da freguesia e os
prestadores de serviços na área de Cuidados Continuados Domiciliários, e criar um
programa de Saúde da Mulher, na preparação pré e pós-parto, pelo menos uma vez por
semana. EDUCAÇÃO/ENSINO  Apoiar e participar nas festas de Encerramento
Escolar e de Natal das Escolas da freguesia.  Apoiar e colaborar com as Escolas,
Professores e Associações de Pais, na melhoria das condições das infra-estruturas,
segurança e limpeza das Escolas e Jardins de Infância. (Somos conhecedores de falta
de colaboração da junta na resolução dos problemas nas escolas).  Organizar a Festa
de Natal para todas as crianças da freguesia, com animação da cantigas infantis,
palhaços e entrega de prendas, sendo esta a realizar sempre na freguesia, como era no
passado. (Exigimos que seja realizada a Festa já com início neste Natal. AÇÃO
SOCIAL/INSERÇÃO SOCIAL/ASSOCIATIVISMO  Criar um programa de troca direta
de bens e serviços - os fregueses poderão obter gratuitamente bens e/ou serviços em
troca de bens e/ou serviços oferecidos por si.  Colaborar, reunir e participar com as
Associações e Coletividades da freguesia, promovendo reuniões periódicas com os
representantes de todas Associações e coletividades. CULTURA  Retomar o Festival
da Canção Infantil “PALCOLÂNDIA”.  Apoiar e colaborar nas Festas da Páscoa
organizada pela Associação de Moradores do Bairro das Andorinhas, tornando uma
Festa de referência no calendário das Festas da Freguesia, com mais apoios
financeiros.  Elaborar um programa condigno das Comemorações do Aniversário da
Freguesia de S. Vicente (Exposições, Colóquios, Animação de Rua, Cerimónia religiosa
própria, Divulgação, Atribuição de medalha de Mérito a pessoas ilustres, associações,
coletividades e pessoais da freguesia em várias áreas, que se destacaram ao longos
dos anos) DESPORTO E LAZER  Incentivar a Câmara Municipal a: o Recuperar
espaços desportivos degradados. Apoiar a construção de instalações sanitárias nos
recintos desportivos.  Procurar soluções para a construção modular de um Parque
Desportivo, através da Câmara Municipal, em áreas de cedência a domínio público na
freguesia, nomeadamente em terrenos entre o quartel e a confeiteira.
URBANISMO/SEGURANÇA/ECONOMIA  Apresentação de projeto à Câmara
Municipal para: o Restaurar e proceder à manutenção dos parques infantis da freguesia.
o Eliminação de barreiras a portadores de deficiências físicas; o Construção de
passeios. o Reparação de vias públicas degradadas. o Requalificação do pavimento na:
Rua de S. Vicente, Rua da Gabriel Pereira de Castro, Rua Conselheiro Januário, Bairro
da Misericórdia, Rua e Largo do Burgo, Avenida Artur Soares (Palhotas), Baía de
Estacionamento na Rua Senhor do Socorro, S. Romão e Rua da Boavista (Confeiteira).
o Reordenamento de estacionamento em várias Ruas da Freguesia com incidência na
Urbanização da “Volvo”, com colocação de passadeiras com lombas de redução de

velocidade, sinalização vertical e horizontal e barreiras delimitadoras para impedir
estacionamento abusivo em locais de peões.  Construção de Circuito de
e retificação da iluminação de presença na área, na Urbanização da “Volvo” e
reparação de jardins danificados.  Solicitar melhoramento da rede elétrica, em
determinadas zonas da freguesia, nomeadamente no passeio da Rua Mário de
Almeida, que nada valeu a colocação de iluminarias nas traseiras dos prédios,
continuando com pouca luz ou quase nada na frente das habitações.  Promover
junto das entidades de Segurança e Proteção Civil, o reforço da vigilância policial
nas ruas da freguesia e nas áreas escolares e no que diz respeito ao
estacionamento local.  Vedação do talude entre o Parque Infantil das Amoreiras
e Avenida António Macedo. AMBIENTE  Insistir junto da Câmara Municipal e da
AGERE no sentido da: Fiscalização mais rigorosa da limpeza de terrenos
particulares e da limpeza das ruas e da manutenção de bocas-de-incêndio na
freguesia, no âmbito do combate a incêndios.  Requalificar, alargar e melhorar o
ambiente e os espaços verdes e jardins públicos da freguesia.  Defender e
alargar a limpeza da Freguesia.”______________________________
________ Também Simão Vilaça da CDU tomou da palavra referindo a
necessidade da Junta de Freguesia fazer pressão junto da autarquia por forma a
mudar o paradigma e política de financiamento desta freguesia urbana, uma vez
que esta fica muito limitada perante as necessidades reais e o orçamento
existente._________________________________________________________
________ O Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Pires, comenta o voto
de louvor atribuído pelo PS ao ex. Presidente da Assembleia António Queiroga,
relembrando que foi precisamente este partido que impugnou a primeira
assembleia realizada no mandato anterior. Em relação ao pedido de demissão do
vogal da JF refere que não deve manifestar-se por se tratar de um assunto
pessoal. Quanto ao orçamento, diz concordar com a afirmação de Simão Vilaça
enfatizando que comparativamente, por exemplo, com outras freguesias urbanas,
esta junta tem menos recursos. Referiu ainda que fica mais “descansado”, com o
facto de ter sido votada contra a proposta de alargamento de horário da junta,
caso contrário seria necessário proceder à alteração do orçamento, para incluir a
contratação de outro funcionário.______________________________________
________ Por último passou-se à votação na concessão da autorização ao
Presidente da Junta de freguesia a assinar os contratos inter - administrativos de
delegação de competências para as refeições do 1º. Ciclo e do Pré-escolar. Fora
aprovada por maioria com 7 votos a favor e 6 votos contra. António Silva, do PS
argumenta que as refeições da freguesia não têm sido adequadas e por vezes
são insuficientes, questionando a forma como é realizada a contratação da
empresa. Neste sentido Simão Vilaça (CDU) questiona da possibilidade e
presenta a sugestão de que todas as propostas das empresas de refeições
passem a ser analisadas e votadas nesta assembleia, sendo assim do
conhecimento/acordo de todos os membros. António Silva, do Partido Socialista
defende também a análise das empresas em sede de assembleia de freguesia,
referindo no entanto que em relação ao acompanhamento e serviço de refeições
e seleção de funcionários, deverá ser da exclusiva responsabilidade da junta. O
BE refere que independentemente do processo decisório é importante que a junta
mantenha a possibilidade de gestão das refeições escolares, pois consegue uma
maior proximidade com as pessoas, do que se fosse da responsabilidade da
câmara. Tony Reis, da Coligação comenta que ao ser uma decisão tomada em
assembleia, também sobre a assembleia recairão as responsabilidades no futuro.
O Presidente da JF mostra-se recetivo a esta possibilidade, assumindo que no
próximo ano o fornecimento de refeições do 1º ciclo passa a ser analisado e
votado em Assembleia de Freguesia.___________________________________

________ Seguiu-se ainda outra intervenção de António Silva, por parte do
Partido Socialista expondo o seguinte: Exma. Senhora Presidente da Assembleia de
de Freguesia de S. Vicente, Exm.os Membros da Mesa da Assembleia de Freguesia,
Freguesia, Exmo. Senhor, Presidente da Junta de Freguesia de S. Vicente, Exmo.
Executivo da Junta de Freguesia de S. Vicente, Exmo. Membros da Bancada da
Assembleia de Freguesia de S. Vicente, Exmo. Público. Sendo esta a primeira
Assembleia de Freguesia, felicito a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia de
S. Vicente e seus elementos de mesa, desejando boa sorte na condução das
assembleias de freguesia. Felicito o Senhor Presidente da Junta Jorge Pires e seu
executivo, pela reeleição de mais quatro anos nos destinos da freguesia de S. Vicente
e a todos os deputados eleitos desejando oba sorte e colaboração em prol da freguesia
e seus fregueses. O Partido Socialista de S. Vicente, saiu das últimas eleições perdido
mas não derrotado. Foi sem dúvida o início de uma nova era para o Partido Socialista
de S. Vicente ao ganhar 1,50% de votos em relação às eleições de 2013, e vendo a
Coligação a perder força e votos, ficando a poucos votos de perder um deputado na
assembleia. Foi sem dúvida uma vitória do Partido Socialista de S. Vicente, mas
sobretudo da freguesia e dos seus fregueses e que hoje estamos mais fortes do que
nunca. Hoje temos uma esquerda mais forte, com as eleições de um deputado da CDU
e do Bloco de Esquerda e dos cinco elementos do Partido Socialista, contra os seis
eleitos pela Coligação PSD/CDS/PPM. Estamos cientes de que iremos fazer uma
oposição construtiva, firme e de interesses para a freguesia, exigindo deste executivo
mais e melhor em prol do bem-estar dos fregueses, e que para isso, já nos reunimos
com este executivo, para apresentar as nossas ideias e propostas para a elaboração do
Orçamento da Junta para o ano de 2017, e que anexo a esta minha intervenção,
podendo também ser consultada através da nossa página do facebook, nas melhorias
das nossas infraestruturas, vias de circulação, na educação no associativismo e
coletividades, na programação cultural da freguesia, na saúde, melhor atendimento por
parte do executivo e revisão do horário de funcionamento da junta, no bem-estar das
nossas crianças e idosos e na aquisição de bens e serviços com mais transparência.
Iremos exigir a revisão do Regimento da Freguesia, que vá de encontro às pretensões
e necessidades de todas as forças politicas presentes nesta assembleia. Senhor
Presidente e seu executivo, a freguesia de S. Vicente precisam de mais e melhor, temos
muito por onde trabalhar para dar uma nova vida, uma nova imagem a esta freguesia,
é necessário perder mais tempo na câmara, na AGERE, nas instituições, nas
coletividades, para que a freguesia seja uma referência para Braga. É urgente a
requalificação das artérias principais da freguesia, é necessário exigir do município a
sua requalificação, e não ficar só no papel, é necessário o Senhor Presidente exigir,
insistir, persistir, não por telefone, não por papel, mas sim pessoalmente e mostrar
interesse na resolução dos problemas que a todos nós afeta. É necessário dar o mesmo
trato a todas as instituições, associações e coletividades, é necessário um entendimento
sã e verdadeiro, visitando as mesmas não só nos dias de festas, é necessário ouvir e
ver as suas necessidades e colaborar em igual modo, estar sempre do lado destes na
resolução dos conflitos e no apoio necessário, financeiro ou de material e equipamento.
O Partido Socialista de S. Vicente e sues elementos eleitos, estão disponíveis em
colaborar, em ajudar, em reunir com todos e todas as coletividades, associações,
instituições e igreja. Queremos uma freguesia limpa, uma freguesia segura, uma
freguesia em que o freguês sinta orgulho em viver na freguesia, promovendo atividades
de lazer para todos, atividades desportivas, encontros, programas diversos itinerantes,
muito mais podemos fazer e vamos fazer, pois somos um todo e todos nós fazemos
parte desse todo. Como proposta nossa, espero que este executivo leve em conta o
programa de “Orçamento Participativo” promovendo ideias vicentinas e em prol da
freguesia, que consideramos nós ser uma mais-valia e dando oportunidade a quem se
identifica com a freguesia de S. Vicente. Estamos todos orgulhosos de pertencer à
freguesia de S. Vicente, uns de nascença outros por fixarem-se na freguesia, mas 90%
de quem reside aqui, não sabe quando é o dia da freguesia, não sabe que existe

comemorações do dia da freguesia e tudo isto tem uma explicação, falta de
divulgação, falta de cartaz, falta de programa, quando temos na freguesia
inúmeras associações e coletividades, onde podem dar o seu contributo na
organização de programa. Quando assim não é feito, o que dá, esquecimento,
falta de conhecimento do dia da freguesia pela população, falta de organização
por parte do executivo. Recordo a primeira festa da freguesia organizada por este
executivo no seu primeiro ano, em que tudo foi um mar de rosas em relação a esta
última, muito pobre, mas não dizer desorganizada, tendo logo à partida a falta do
Presidente da Junta no primeiro dia, hastear da Bandeira e Cerimónia religiosa,
sem falar de outros elementos do executivo, o que demonstra falta de interesse e
que espero que no futuro próximo não se volte a repetir tais falhas. E para
terminar, faço aqui uma referência a uma frase dita pela Senhora Presidente da
Assembleia, e que passo a citar “a crítica é importante, contudo, esta não pode
ser só negativa, tem de ser e deve ser também positiva, pois só com atitudes
positivas, construtivas e pró-ativas é que poderemos progredir enquanto
cidadãos”. O Partido Socialista de S. Vicente, em todas as suas intervenções, dá
as suas ideias ou críticas, sendo ou não negativas, mas sempre construtivas de
maneira a poder colaborar com este executivo, e que terá sempre um papel de
intervenções politicas nas assembleias, porque estamos sempre atento às
necessidades e pretensões na melhoria das condições do freguês e da freguesia.
Como estamos em época de Natal, sendo este um dos momentos importantes no
calendário religioso, em meu nome pessoal e em nome de toda a bancada
socialista, desejo a todos vós, a todos os vicentinos, um Santo e Feliz Natal, e que
o ano 2018 traga saúde, alegria e felicidade para todos. BOAS FESTAS E FELIZ
ANO NOVO! Os Eleitos pelo Partido Socialista.”___________________________
________ De seguida tomou a palavra Tony Reis, por parte da Coligação
Juntos por Braga, a qual se passa a citar: “Cumprimento a senhora presidente da
assembleia e suas colegas de mesa, o senhor presidente da Junta e seus colegas
de executivo, membros da assembleia e público presente que muito nos honra
com a sua presença. Caros Vicentinos, Na primeira assembleia de início de
mandato cabe-nos sucintamente analisar a opção feita pelos Vicentinos no
passado dia 1 de Outubro. Reconheceram todo o trabalho e dedicação que este
executivo tem tido desde que foi eleito em 2009. Mais uma vez a Coligação Juntos
por Braga em São Vicente, liderada pelo senhor Jorge Pires não só venceu como
continua a sua subida na percentagem de votos, perdeu oito votos, quando o
número total de votantes na freguesia foi menor que em 2013. Contrariamente ao
que foi afirmado na última assembleia pela bancada do Partido Socialista o atual
executivo não está, nem nunca esteve por um fio, continua bem vivo, no seu
trabalho diário, unicamente focado com os nossos fregueses, deitando por terra o
sonho de quem afirmava antes de estarem apurados os resultados eleitorais que
seria o novo Presidente da Junta de Freguesia. Sonho desfeito, congratulou-se
com a subida na votação do seu partido, reflexo da descida na votação do Bloco
de Esquerda em relação à votação tida em 2013 pela Cidadania em Movimento.
Mesmo sem as habituais inaugurações de última hora em ano de eleições que os
executivos socialistas nos habituaram, a população sabe quem faz e quem
trabalha para a freguesia sem interesses próprios e sem gastos fúteis, gerindo
uma freguesia como quem deve gerir a sua própria casa. As “festas e festinhas”
quando as há são para a população e não só para alguns, a baixo custo, não se
entrando em megapalcolândiamanias, nem em jantares refinados e restritos para
alguns. Criticam-se “festas e festinhas” mas a vontade de as fazer é ainda maior
para outros! Aliás em São Vicente atualmente opta-se por “fazer obra” após as
eleições! Temos como exemplo a requalificação do parque infantil da Praça das
Fontainhas. A Coligação louva e agradece à população que zela pelos nossos
espaços verdes, bairros, parques e que têm proporcionado encontros e convívios
seja no São João, seja agora convívios no São Martinho que demonstram o

ambiente acolhedor que pretendem dar à sua freguesia e ao seu bairro. Não cabe aos
executivos terem constantemente iniciativa para a promoção de convívios, cabe a estes
apoiarem as iniciativas e deixarem que a população crie e desenvolva a partilha e
confraternização de momentos entre diferentes pessoas que dão vida aos locais
urbanos da nossa cidade! Para algumas pessoas é natural que a mudança de
mentalidades custe a ser entendida, optando-se pela crítica fácil quando as realidades
são diferentes de outrora em que os executivos eram fechados … Por outro lado, a
bancada da Coligação regozija-se pelo facto do executivo continuar a reconhecer nos
seus fregueses a importância que estes têm ou tiveram no desenvolvimento da sua
terra, mais uma forma de abertura à população como há pouco afirmei, ao homenagear
quem dignificou a nossa freguesia e elevou o nome desta no dia em que se comemora
o seu aniversário. Parabéns ao pelouro da cultura dirigido pelo professor Domingos
Alves, que em pouco tempo, após a tomada de posse conseguiu organizar uma sessão
solene digna, em que todos saímos mais ricos com a palestra realizada. Sem grandezas
e gastos supérfluos proporcionamos aos nossos fregueses umas comemorações para
todos. As nossas crianças puderam passar momentos de diversão, quer nas suas
escolas, quer no Theatro Circo, festejando assim o Natal com os seus colegas, com
uma pequena lembrança para todos aqueles que acreditamos serem o futuro da nossa
terra. Senhor Presidente Jorge Pires e restante executivo, a nossa bancada desafia-vos
para que o apoio ao crescimento da loja social seja cada vez maior, que estejam sempre
atentos às necessidades dos Vicentinos. Reivindiquem junto das devidas entidades as
obras necessárias e realistas para São Vicente e não alinhe em faits divers que têm
como única finalidade destabilizar quem pretende continuar a trabalhar, enquanto que
outros continuam a viver os seus sonhos, com o único objetivo de “querer aparecer”. A
vontade da população é que este executivo e este grupo continue o seu caminho, e
desenvolva São Vicente, dando a atenção e prioridade que tem de continuar a dar aos
Vicentinos. É por eles que juntos temos a obrigação e o dever de trabalhar cada vez
mais, cada um de nós no lugar para que foi eleito e assim teremos a responsável postura
de dignificar quem em nós depositou a sua confiança. Se tiver que fazer um balanço
geral deste ano que agora finda, diria que foi um ano terrível, para não esquecer e para
todos aprendermos, principalmente quem tinha obrigação de zelar pelo nosso território
mas sobretudo defender a vida dos seus cidadãos que foram vítimas de terríveis
incêndios. Apelido 2018 como ano “0” no combate aos incêndios, que deve ter como
prioridade as pessoas. De que valem os números se deixarmos que os erros se repitam
e vemos os nossos familiares e amigos partirem?! A todos desejo um Santo e Feliz Natal
e um próspero ano de 2018 Pela Coligação Juntos por Braga em São Vicente, Tony
Reis”_________________________________________________________________
________ Em seguida, Jorge Pires fez uma última intervenção mencionando que “não
permito que me digam como devo ou não estar. Faço com a convicção daquilo que sou
e do que acredito, e não aceito lições de democracia. Nem sempre estou nas iniciativas
porque não estou a tempo inteiro no executivo, no entanto tenho neste executivo
pessoas que me representam e representam a junta de freguesia. (…) Foram já
apresentadas à Autarquia várias propostas: Nó de Infias, Av. Artur Soares, entre
outras…. Estas são as reivindicações realizadas junto da CMB e devidamente
formalizadas por email e não de “chapéu na mão”. Terei em breve uma reunião com o
Presidente da CMB e na próxima assembleia darei conta do que foi tratado e das
conclusões”.___________________________________________________________
________ Por fim, Domingos Alves, contrapõe a declaração de que não houve
divulgação do aniversário da Junta de Freguesia, referindo que este evento foi
devidamente divulgado em dois jornais, cartazes na freguesia, comunicado em duas
missas. Enfatiza que o executivo dá sempre o que pode e por isso pede que as críticas
sejam apresentadas de uma forma mais respeitosa.____________________________
________ Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, pelas vinte e duas
horas e quarenta minutos, da qual se exarou a presente acta, que depois de lida e
aprovada é assinada pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia.__________
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