Exmos. Senhores,
Administração Caixa Geral de Depósitos
Avenida João XXI, 63 -1000 - 300 LISBOA

Braga, 27 de Junho de 2018
Carta Registada com A/R

Assunto: Encerramento do Balcão de S. Vicente da Caixa Geral de Depósitos sito na
Rua Conselheiro São Januário 165, 4700-373 Braga

Exmos. Senhores,

O Executivo da Junta de Freguesia de S. Vicente tomou conhecimento na semana
passada do encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos da nossa Freguesia.
Face a esta triste realidade, não podemos deixar de estar surpreendidos com esta
decisão por parte de V.Exas e de demonstrar o nosso desagrado através da presente
missiva pelas mais variadas razões.
Contudo, e independentemente do número elevado de argumentos para sustentar a
posição de que este balcão não deverá encerrar, devemos sempre começar por apelar
ao bom senso de V.Exas para compreender que S. Vicente é uma freguesia central da
cidade de Braga, com um fluxo
populacional diário enorme e com um conjunto de serviços, instalações e entidades
que servem toda a cidade.
Com este encerramento não serão apenas os Vicentinos a sofrer mas o próprio
coração da cidade de Braga.
Ora, face ao tamanho, importância, centralidade, dinamismo e história da nossa
Freguesia é impensável o encerramento deste balcão.
Destarte, cumpre-nos elencar um conjunto de motivos e argumentos pelos quais
invocamos a manutenção do balcão na nossa Freguesia
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São Vicente é uma freguesia portuguesa do concelho de Braga, com 2,55 km² de área e
13 236 habitantes (danos não actualizados). É uma das quatro freguesias centrais da
cidade de Braga. De momento estão recenseados na Freguesia de S. Vicente 11385
eleitores nacionais e 3 eleitores estrangeiros.
O dinamismo da nossa freguesia é inegável e somos sem dúvida a Freguesia com uma
vertente cultural mais desenvolvida e implementada na cidade. É na nossa freguesia
que se situam instalações como o Mercado Municipal de Braga, ponto de referência
económico e de transações para todos aqueles que habitam na cidade e arredores.
Somos uma das portas de entrada da cidade e fomos, e continuaremos a ser, o local de
chegada de todos aqueles que visitam ou chegam à nossa cidade, visto que é na nossa
freguesia que se situa a Central de Camionagem.
Não podemos deixar de referir também o Centro de Saúde de Infias, que recebe
diariamente utentes Vicentinos e não só, servindo desta forma toda a cidade de Braga.
Estas duas instalações são o exemplo perfeito do dinamismo que falámos. Imaginam
V.Exas quantas pessoas chegam a Braga por dia através da Central de Camionagem ou
quantas recorrem diariamente ao mercado para a aquisição dos seus produtos para o
dia-a-dia? Sim, nós somos uma das artérias do centro de Braga, somos parte
integrante do coração da cidade.
Porém, somos muito mais que mercado, porta de chegada, dinamismo cultural e fluxo
diário de massa populacional. Somos o berço da primeira Universidade da Cidade de
Braga. Sim, somos nós a Freguesia que recebeu em Braga o primeiro estabelecimento
de ensino superior, a Universidade Católica - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais
de Braga, e que ainda hoje tens as instalações no nosso território (curiosamente a uns
escassos metros do vosso balcão). Já que referimos este estabelecimento de ensino, é
importante informar também que na nossa freguesia existem as seguintes escolas e
colégios públicos e privados: Escolas Primárias Bairro da Misericórdia e Quinta da
Veiga; Dois jardins de infância (Jardim as Fontes e Jardim Quinta da Veiga) e a histórica
Escola Secundária de Sá de Miranda. A estes importa acrescentar o colégio Dom Diogo
de Sousa, colégio Leonardo da Vinci, colégio Nossa Senhora da Luz, Creche das
Andorinhas e Colégio de São Vicente. Um número elevado que é mais um indicador da
dinâmica da nossa Freguesia.
É na nossa Freguesia que se situa um dos patrimónios religiosos mais ricos da cidade,
com um conjunto de Igrejas invejável, que não existe em muitas cidades.
Somos também casa de inúmeras empresas, escritórios de profissionais liberais, lojas
com história e os mais diversos tipos de estabelecimento.
Escrever a presente missiva e não referir os nossos tesouros seria um autêntico
atentado ao património de Braga. Todos aqueles que visitam Braga não podem deixar
de visitar os típicos restaurantes, cafés e pastelarias presentes na nossa Freguesia. E
certamente que os Exmos. Senhores já ouviram falar das melhores francesinhas de
Portugal, e sim, o local da sua confeção é na nossa freguesia, a cerca de um quilómetro
das VS/ instalações. Ou certamente que estarão familiarizados com o nome dos
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“moletinhos” provenientes da Doçaria de S. Vicente, e sim, a doçaria fica a escassos 20
metros das VS/ Instalações.
Ora, face a tudo que foi relatado é inegável o dinamismo da nossa Freguesia e a
importância económica desta para a cidade Braga.
O Balcão da Caixa Geral de Depósitos é parte integrante deste dinamismo há muitos
anos. Reflexo disso é o facto de a Junta de Freguesia de Vicente ser o titular da conta
número 1 registada neste balcão.
Os Vicentinos e a população de Braga habitou-se durantes anos e anos a recorrer aos
serviços daqueles que trabalham nas VS/ Instalações em S. Vicente para resolver os
seus problemas, para abrir contas, tratar de depósitos. Vejam lá que muitos Fregueses
só levantam dinheiro neste balcão. Assim sendo, o Balcão da CGD é parte integrante
da história e do crescimento económico da nossa Freguesia.
Aliás, atendendo ao facto de V.Exas representarem o único banco público Português,
não podem deixar de ignorar a vossa missão de servir o interesse da sociedade e dos
cidadãos em geral. E sem dúvida que o encerramento do balcão de S. Vicente
desvirtuará este princípio de serviço público.
Ora, acresce a tudo o que foi referido o facto de a Assembleia de Freguesia já se ter
pronunciado no sentido de demonstrar o desagrado com esta situação, através da
apresentação de moções por parte do BE e do PCP, que foram aprovadas por
unanimidade.
Assim sendo, e cumprindo a sua missão de defensor dos interesses da Freguesia de S.
Vicente e dos Vicentinos, vem o Executivo da Junta de S. Vicente peticionar que
ponderam e recuem na decisão do Encerramento do Balcão de S. Vicente da Caixa
Geral de Depósitos sito na Rua Conselheiro São Januário 165, 4700-373 Braga,
salvaguardando desta forma o interesse de todos os cidadãos da freguesia, dos
cidadãos de Braga e de todos aqueles que diariamente trabalham e levam as suas
vidas no nosso território. Se isto não se verificar, não resta outra alternativa ao
Executivo da Junta de S. Vicente que encerrar a sua conta na Caixa Geral de Depósitos
e garantir que todas as suas transações e necessidade financeiras passarão para outras
entidades bancárias no futuro.
Os Vicentinos merecem este balcão e não é uma questão de mérito, mas sim de
necessidade, quer para a freguesia, quer para a própria cidade.

Cumprimentos Cordiais,
O Presidente da Junta de Freguesia,
Jorge Pires
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