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Aos vinte e um dias do mês de Junho de 2018, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, no
Centro Cívico de S. Vicente, realizou-se a terceira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de
S. Vicente, sob a presidência da Dra. Rosa Maria Carvalho, Presidente da Mesa da Assembleia de
Freguesia, os membros da Assembleia de Freguesia, o executivo da Junta de Freguesia e público em
geral para darem início à seguinte ordem de trabalhos:

A - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.
B - ORDEM DO DIA:
Ponto nº. 1 - Votação da ata relativa à 2ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia;
Ponto nº.2 – Apresentação, discussão e votação de alteração ao mapa de pessoal, do ano de 2018,
nos termos da alínea m) do nº.1 do artº. 9 da Lei nº. 75/2013 de 12 de Setembro.
Ponto nº. 3 - Discussão de assuntos de interesse da freguesia
No período antes da ordem do dia foi dada a palavra ao público presente, que não se
manifestou.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentado pelo membro da Assembleia da Freguesia eleito pela CDU, uma moção no
âmbito do “Plano Estratégico CGD 2020”, aprovado por unanimidade.------------------------------------Foi apresentado pelo membro da Assembleia da freguesia eleito pelo BE, uma moção contra o
encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos da freguesia de S. Vicente, aprovado por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentado pelos membros da Assembleia da Freguesia eleitos pelo PS, 2 votos de
Congratulação, um à Comissão Organizadora do 2º. Arraial de S. João das Fontainhas e outro à
Associação Ida e Volta, pela organização XXIX Encontro Internacional de Gigantones e Cabeçudos;
3 votos de louvor, um à Associação de Moradores do Bairro das Andorinhas, pelo evento realizado
no dia Mundial da Criança, outro ao Grupo Desportivo do Bairro da Misericórdia pela organização
de mais um Torneio de Futebol nas camadas jovens e por último, para o Soarense Sport Clube pela
conquista do Título em Futebol da Associação de Futebol de Braga, Série D, aprovados por
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminado o período de antes da ordem do dia, passou-se à discussão dos pontos da ordem
do dia:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto nº. 1 - Votação da ata relativa à 2ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, que foi
aprovada por doze votos a favor e uma abstenção. --------------------------------------------------------------Ponto nº.2 – Apresentação, discussão e votação de alteração ao mapa de pessoal, do ano de
2018, nos termos da alínea m) do nº.1 do artº. 9 da Lei nº. 75/2013 de 12 de Setembro, para a
explicação relativa a este ponto inscreveu-se o executivo na pessoa da Dra. Raquel Nair, que explica
que existe atualmente um assistente técnico e outro operacional e que passaremos para dois
assistentes operacionais, isto deve-se ao facto de que a junta de freguesia ficará responsável pelos
jardins e pelas escolas. Assim decidimos ficar com dois assistentes operacionais, que no futuro
poderá passar para assistente técnico. O concurso é para quem esteve a recibos verdes no período
de 1 de Janeiro a 30 de Maio. Seguidamente passou-se a votação do ponto nº2, aprovada com seis
abstenções e sete votos a favor.------------------------------------------------------------------------------------Ponto nº. 3 – Discussão de assuntos de interesse da freguesia.-----------------------------------------Neste ponto, tomou a palavra o Senhor António Silva, por parte do Partido Socialista, com a
seguinte intervenção: ----------------------------------------------------------------------------------------------------“Exmo Sr. Presidente da Assembleia e seus membros da mesa
Exmo Sr. Presidente da Junta e restante executivo
Exmos Senhores deputados
Exmo Público
O Partido Socialista tem estado em contato com os vicentinos, auscultando para os problemas que
afeta a freguesia de S. Vicente, nomeadamente no que diz respeitos à segurança e ambiente.
Em relação a este tema, ainda ontem, dia 20 de junho, fomos alertados por dois fregueses, que me
abordaram no sentido de informar a junta para o estado de vegetação que cresce aos “olhos vistos”
entre a Rua das Oliveira e a Igreja de S. Vicente, onde a vegetação tomou conta dos passeios.
Completei dizendo, que já não é a primeira pessoa que fala sobre este tema e é bem visível na Rua
da Escoura, Rua Abade Loureira e todo o Bairro da Misericórdia, que lamentavelmente
esta situação já em tempos alertamos, tendo sido feita a remoção e limpeza dos passeios e que de
novo os mesmos encontram-se no estado que se vê, pelo que pedimos e exigimos ao executivo
desta junta, que exija à entidade correspondente, neste caso AGERE, a limpeza de todas as artérias
da freguesia o mais breve possível, já que esta freguesia é uma das entradas da cidade e um dos
cartões de visita para quem nos visita, que nada dignifica a freguesia nem a cidade, mas sobretudo
por todos os vicentinos, que são os mais lesados.
Julgo que é do conhecimento deste executivo, relatos de acidentes e atropelamentos em várias
artérias da freguesia, a mais recente, que já começa a ser comum, mais uma vez, na Urbanização
da Volvo, com dois acidentes entre veículos com danos avultados, mas mais grave, apesar de ser só
susto (felizmente), foi em duas situações de passadeiras, que já quase que não existem, duas
pessoas ao atravessarem, quase que eram colhidas, tendo um dos veículos ter feito uma travagem
a fundo, deixando as marcas do rodado no pavimento.
Estas passadeiras, já foram por nós referenciadas, e mostramos preocupação, pelo que mais uma
vez, solicitamos ao executivo da junta, que tome medidas, no sentido de exigir as pinturas e bandas
redutoras à Câmara Municipal de Braga, dando prazos de execução, para que não haja situações,
que possam no futuro, quem sabe, próximo, vir a colocar este executivo em tribunal por falta de
zelo e segurança, que em caso de atropelamento, atendendo à falta de sinalização das vias, a junta
de freguesia em questão, é uma das entidades que irá responder em tribunal.
Ainda sobre a sinalização de trânsito, quem sai da Rua Quinta de Cabanas em direção à Rua Padre
António Freire, foi retirada/roubada a placa de sinalização vertical de aproximação de estrada com
prioridade, ficando só o poste de suporte, o que altera a leitura de quem entre nesta rua, podendo

provocar acidentes, pelo que solicitamos que tomem as devidas providencias no sentido de repor
a placa.
Em relação a todas as iniciativas que este executivo tem levado a cabo, que sejam dadas
conhecimento por escrito, a todas as forças politicas na assembleia, para que possamos de uma
maneira ou de outra estar presentes nas mesmas.
De referir que nessas iniciativas, quando é para as crianças, sejam direcionadas para todas as
crianças da freguesia e não só para aquelas que estejam matriculadas nas escolas da freguesia,
colocando de parte crianças que não estejam matriculadas nas mesmas e levando outras que não
fazem parte da freguesia. Não é uma critica, mas sim um reparo construtivo e que a bancada
socialista não permitiria se estivesse no poder, que crianças da freguesia ficassem de fora por não
estarem matriculadas nas escolas da freguesia.
Um ultimo ponto, está relacionado com o nosso pedido na última assembleia de freguesia, datada
de 23 de abril de 2018, solicitando que no site da junta existisse um link direcionado para a
documentação apresentada nas assembleias pelas forças políticas eleitas, tendo o Senhor
Presidente que isso era de fácil resolução e que seria solucionado. Acontece que até à data, nada
disso foi feito nem está presente qualquer documentação das assembleias, pelo que mais uma vez
solicito que seja revisto este ponto o mais breve possível e que não volte na próxima assembleia
falar do mesmo.
Para finalizar esta minha intervenção, e como o sempre o faço, quero de uma maneira geral dizer
que o Partido Socialista de S. Vicente, está atento aos problemas da freguesia, e que estamos
dispostos em contribuir para o bem-estar de todos”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, tomou a palavra o senhor Tony Reis, da Coligação Juntos por Braga:-----------------“Cumprimento a senhora presidente da assembleia e suas colegas, o senhor presidente da Junta e
seus colegas de executivo, membros da assembleia e público presente.
Caros Vicentinos,
Se por um lado a última assembleia se realizou há menos de dois meses por outro lado podemos
afirmar que a freguesia não para com atividades e obra senão vejamos:
Uma palavra especial para a Associação Cultural Francisco Sá de Miranda e para a Associação Braga
+ que promoveram com o apoio da Junta de Freguesia um percurso pelo património da nossa
freguesia no passado dia 12 de Maio. Qualquer participante dessa caminhada saiu mais enriquecido
e feliz por ter conhecido melhor a sua terra, valeu a pena e desafio o executivo, seja por iniciativa
própria e/ou através de parcerias continuar com caminhadas de aprendizagem sócio cultural. Sobre
esta iniciativa, cabe-me aqui dar uma palavra ao professor Coimbra, membro eleito nesta
assembleia de freguesia, demonstra como é possível através de ideias, vontade e iniciativas olhar
e trabalhar em prol dos nossos fregueses e trazer trabalhos, atividades, iniciativas para o executivo
que aceita com agrado tudo que possa ser construtivo e viável, demonstrando ampla abertura para
com a assembleia, mas sobretudo para com a sociedade e a população Vicentina. Bem haja como
representante, como um dos responsáveis da Associação Cultural Francisco Sá de Miranda e
membro desta assembleia por ter contribuído na concretização dessa brilhante caminhada.
Ainda na área cultural, este executivo continua atento à nossa freguesia e ao nosso concelho, ao
estar presente, na pessoa do Professor Domingos Alves na sessão de apresentação da proposta a
ser submetida à Direção Geral de Património Cultural com vista à candidatura das Festas de São
João a Património Imaterial de Portugal, uma freguesia urbana como a nossa deve focar-se e apoiar
iniciativas que possam honrar e engrandecer a cidade de Braga.
Cabe-me referir de igual modo e saudar o trabalho contínuo que este executivo tem desenvolvido
em pareceria com o Regimento de Cavalaria, tendo para breve a visita do novo comandante que
manifestou total disponibilidade e vontade em continuar a colaborar com a Junta de Freguesia,
traduzindo assim as excelentes relações de duas das mais importantes instituições de São Vicente.
Por outro lado, e não estamos em ano de eleições, a Praça das Fontainhas não foi esquecida após
a realização das mesmas, tendo a sua requalificação continuado desde a requalificação do parque

infantil, ao ring, passando pelo aumento e melhoramento da iluminação pública estando a praça
cada vez em melhor estado para a realização de iniciativas como aquela que foi realizada no ano
passado, a feira medieval e que esperamos desde já que a mesma continue após o sucesso que
obteve, como também a realização da festa de São João através dos moradores com o apoio
logístico, material e com as devidas licenças para a realização da mesma. Uma requalificação igual
a tantas outras já ocorridas nos últimos anos desde a Praça Mouzinho de Albuquerque, passando
pela zona “Pachancho”.
Mas também cabe a cada um de nós aqui eleitos pela população olharmos pela nossa freguesia e
fazer chegar ao executivo situações a melhorar como foi na última assembleia em que assistimos a
um debate, diria mesmo um diálogo com proposta construtiva para a freguesia, em que a Junta
tem pressionado o executivo municipal para o avanço da recuperação da Rua de São Vicente.
A Coligação Juntos por Braga em São Vicente tem feito chegar ao executivo situações em que os
Vicentinos vêm ter comigo, com os meus colegas para juntos encontrarmos soluções a problemas
que por vezes surgem, porque somos um grupo só, unido que trabalha e leva à Junta de Freguesia
trabalho para melhorar o dia à dia dos nossos fregueses.
Caros colegas de assembleia, não estamos cá para nos rivalizar, não fomos eleitos para tal, e como
referi no início da minha intervenção estamos cá para trabalhar junto do executivo eleito e
escolhido pelos Vicentinos para crescer, melhorar e modernizar São Vicente.
Uma boa noite a todos, um bom São João, boas férias se for o caso e até breve.”-----------------------Finalmente, tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia, em que refere que enviou
um e-mail a AGERE a pedir para limparem os passeios de S. Vicente (ervas e lixo), explica que é uma
situação geral na cidade de Braga. Se mesmo assim não se resolver, tomará outras medidas. Referiu
que a junta tem realizado um bom trabalho social nas escolas e esclareceu que o passeio do Dia da
Criança foi feito para as escolas de S. Vicente.---------------------------------------------------------------------O Presidente garantiu que as obras na Rua de S. Vicente terão inicio em Julho deste ano.
Seguidamente explicou que as assembleias ainda não foram pagas porque não tem NIB de todos e
pede-se que o entreguem para que seja possível pagar as assembleias no dia a seguir. Para
terminar, o Presidente pediu que os problemas urgentes das freguesias sejam enviados para o seu
e-mail e que não se espere pelas assembleias. O link não ficou esquecido e será tratado em breve.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, pelas vinte e três horas, da qual se exarou
a presente ata, que depois de lida e aprovada é assinada pelos membros da Mesa da Assembleia
de Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primeiro Secretário ________________________________________________________________
Segundo Secretário ________________________________________________________________
Presidente da Assembleia de Freguesia ________________________________________________

