ATA 2/2018
Aos vinte e três dias do mês de Abril de dois mil e dezoito, pelas nove horas, no
Centro Cívico de São Vicente, reuniram-se na Segunda sessão Ordinária da Assembleia
de freguesia de São Vicente, sob a presidência da Dra. 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 inicio à sessão de trabalhos.
A presidenta da Assembleia iniciou a sessão cumprimentando todos os
presentes.
No ponto A da ordem de trabalhos, relativo ao período antes da ordem do dia,
foram apresentados Votos de pesar pela Coligação Juntos por Braga pelo falecimento
do senhor Francisco Martins, pai da senhora Custódia Martins (membro da Assembleia
de Freguesia) e pela senhora Palmira, mão do senhor José Miguel Silva (membro da
Assembleia de Freguesia). Estes votos foram aprovados por unanimidade. Também foi
apresentado um voto de louvor pela data comemorativa dos quarenta e quatro anos
do próximo dia 25 de Abril, dia da Revolução dos Cravos e pelo próximo dia 1 de maio
que assinala o dia do Trabalhador e um voto de congratulações pelo programa de
festas Pascais levadas a cabo pela Comissão de Festas do Bairro das Andorinhas,
atividade na qual a Junta de Freguesia tem manifestado o seu apoio, demonstrando
mais uma vez serem o exemplo de união e de referência na vivência em comunidade e
de elevarem não só o nome do Bairro, mas também da freguesia. Estes também foram
aprovados por unanimidade.
Ainda neste ponto foram apresentados Votos de pesar pelo Partido Socialista
pelo falecimento do senhor Francisco Martins, pai da senhora custódia Maria Ferreira
Martins e pela senhora Maria Palmira da Silva Ferreira e Silva. Aprovados por
unanimidade. Foram apresentados votos de louvor pela passagem de mais um
aniversario do 1º de Maio, pelos quarenta e quatro anos da revolução dos cravos, a
revolução de 25 de Abril e à Associação de Moradores do Bairro das Andorinhas, na
Organização de mais um evento Pascal, promovido pelo mesmo. Também aprovados
por unanimidade.
De seguida, tomou a palavra o Senhor António Silva, por parte do Partido
Socialista, apresentando um pedido de cedência de espaço, onde uma vez por mês
possam reunir com todos os elementos do partido e seus fregueses, em horário póslaboral, que será articulado, após aprovação com o executivo da Junta de Freguesia.
Esta proposta foi votada e aprovada por unanimidade.
Foi também neste ponto, apresentado pelo CDU uma moção por ocasião do
44º aniversário da Revolução de Abril para promover e estimular a luta em defesa dos
valores e conquistas de Abril, da Constituição da República e pela exigência duma
ruptura que abra caminho a uma politica que sirva Portugal e apelar aos autarcas, aos
trabalhadores, ao movimento associativo e a toda a população, para se associarem às
comemorações do 25 de Abril, sendo aprovada por unanimidade.
Finalmente, foi apresentado pelo Bloco de Esquerda uma moção de saudação
ao 25 de Abril e 1º de Maio e uma recomendação para o senhor presidente da Junta
de Freguesia seja feita o mais rapidamente possível, uma intervenção de fundo na rua
de São Vicente, de modo a impedir o estacionamento abusivo e a passagem de
veículos não contemplada pela lei em vigor para as áreas pedonais. Aprovadas por
unanimidade.

De seguida, tomou a palavra Senhor Tony Reis por parte da Coligação Juntos
por Braga, em que explicou que a resolução da rua de São Vicente continua sendo uma
luta em conjunto com a câmara municipal para ser resolvida o mais rapidamente
possível.
No ponto nº 1 da ordem de trabalhos, relativo a votação da ata relativa à 1ª
sessão ordinária da Assembleia de Freguesia que foi aprovada por unanimidade.
Seguidamente passou-se a votação do ponto nº 2, relativo à sessão
extraordinária da Assembleia de Freguesia, aprovada com 1 abstenção (CDU) e doze
votos a favor.
No ponto nº 3 relativo a discussão e votação da prestação de contas relativo ao
ano de 2017. O relatório de contas apresentado foi votado e aprovado, com seis votos
a favor e sete votos contra. O partido Socialista apresenta uma declaração de voto
acerca da prestação de contas. O senhor António Silva pede que fiquem descriminados
os subsídios às associações referentes, por forma a que todos tomem conhecimento
do que é atribuído a cada uma. A Tesoureira do executivo, Raquel Nair esclareceu que
existe um regulamento que foi aprovado nesta assembleia e que orienta a atribuição
destes subsídios, onde entre outros critérios se determina que as associações têm um
prazo para requerer junto da junta de freguesia, bem como estar legalmente
constituídas e com os deveres fiscais regularizados. Neste sentido o Partido Socialista
pede que seja revisto o regulamento pelo executivo por forma a largar o subsidiado a
outras associações da freguesia ainda não apoiadas. Raquel Nair refere levar este
assunto a discussão na próxima reunião de executivo. Ainda po parte do executivo,
Daniel Pinto informa que não houve até à data nenhuma associação que tenha feito o
requerimento, dentro ou fora do prazo, que não tenha sido concedido o apoio. Raquel
Nair acrescenta que a junta apoiou até alguns grupos de pessoas na criação da própria
associação, por forma a estarem formalizadas e legalmente poderem ser apoiadas.
No ponto nº 4, relativo a discussão de assuntos de interesse da freguesia,
tomou a palavra o Senhor António Silva, por parte do Partido Socialista, pedindo a
resolução da situação de duas passadeiras que estão colocadas em zonas de baixa
visibilidade, na rua Mário de Almeida e na rua Artur Soares. De seguida, pede que se
coloque no site da Assembleia de Freguesia as atas e o relatório de contas.
Seguidamente, tomou a palavra o senhor José Coimbra do Bloco de Esquerda,
em que explicou que concordou no passado com as obras da rua de São Vicente, mas
que foram mal executadas com materiais de má qualidade e mau policiamento.
Também pede que se coloque no site da Assembleia de Freguesia as atas e as moções.
Referiu que se deve ter mais atenção com a limpeza das ruas da cidade e perguntou se
existe alguma solução para o trânsito da rotunda de Infias.
Neste ponto, tomou a palavra o senhor Vasco Fernando Tavares, da CDU,
pedindo lombas para a rua Artur Soares e na rua Conselheiro São Januário. Também
refere que as ruas de Braga estão imundas e a impossibilidade de andar com carrinhos
de bebés e cadeiras de rodas na rua das Oliveiras, no Campo Novo e na rua de São
Vicente.
De seguida, tomou a palavra o senhor Tony Reis, da Coligação Juntos por Braga,
onde respondeu ao ponto de intervenção do Partido Socialista, sobre o grupo criado
no Facebook da Assembleia de Freguesia em que o mesmo foi criado em 2009/2010
pelo então presidente da assembleia Carlos Lopes. O grupo serve para divulgar,
promover quer iniciativas da Junta de Freguesia, quer iniciativas/actividades

desenvolvidas na freguesia. Pediu a atribuição de maior autonomia e entrega de
competências às freguesias para não ser necessário para tudo um requerimento do
Presidente da Junta à Câmara a solicitar por exemplo reparações de baixo custo em
vias ou no arranjo de jardins. Referiu também que o dia da arvore foi antecipado para
dia 17 de Março, onde se plantaram arvores na urbanização das Amoreiras e na
Avenida Artur Soares. Por outro lado, o apoio social continua a aumentar e a cultura é
uma constante na nossa freguesia com sessões de esclarecimento, formações,
conferências.
Também tomou a palavra o senhor José Miguel Silva, do Partido Socialista,
questiona como esta a situação da colocação da vedação no parque infantil das
Amoreiras.
Finalmente, tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia, em que se
comprometeu de enviar o convite de todos os eventos da Junta de Freguesia à
Presidente de Assembleia de Freguesia e depois serão reencaminhados. Em relação a
Rua de São Vicente já enviou uma mensagem ao vereador e ele respondeu que o
projeto esta concluído para começar a obra. Em relação a limpeza da freguesia já se
comunicou a situação ao Dr. Rui Morais. Revelou que brevemente deixará de existir
sacos de lixo na rua e haverá contentores. As situações das passadeiras e da Rua de
São Vicente já foram notificadas ao Presidente da Câmara. Em relação a cedência de
espaço para o Partido Socialista pediu que lhe seja enviado um e-mail com o dia e as
horas que necessitam o espaço, com algum tempo de antecedência.
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, pelas onze horas, da qual se
exarou a presente ata, que depois de lida e aprovada é assinada pelos membros da
Mesa da Assembleia de Freguesia.
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