Grupo Parlamentar

Exma. Senhora Presidente da
Comissã o Parlamentar de Cultura,
Comunicaçã o, Juventude e Desporto
Deputada Edite Estrela

S. Bento, 3 de outubro de 2018

Assunto: Visita da 12ª Comissã o à s instalaçõ es da antiga fá brica Con iança, em Braga

Nos inais do sé culo XIX, surgiu em Braga a fá brica Con iança. Situada na Rua Nova de
Santa Cruz, a Con iança é um marco nã o só desta cidade, mas també m do paı́s, sendo
responsá vel por sabonetes icó nicos cuja imagem até hoje ainda perdura.
Muitas geraçõ es de trabalhadores e trabalhadoras passaram pela Con iança. A sua
memó ria inscreve-se na histó ria da indú stria portuguesa, da cultura operá ria, do
urbanismo e da sociedade bracarense. O edifı́cio, pela dimensã o, pela traça e pela forma de
inserçã o no tecido urbano, é um signi icativo exemplar da arquitetura industrial da é poca.
Em 2002 a fá brica mudou-se para um parque industrial. Dez anos depois, a Câ mara
Municipal de Braga expropriou a sociedade que detinha o imó vel, defendendo que era
necessá rio travar a degradaçã o e reabilitar o edifı́cio.
Todavia, o atual Executivo municipal (maioria PSD/CDS-PP) pretende vender o edifı́cio a
privados em hasta pú blica.
Esta intençã o tem motivado forte contestaçã o por parte de vastos setores da sociedade
que pretendem que aquele edifı́cio se mantenha na esfera pú blica.

Atendendo à importâ ncia deste edifı́cio, consideramos que seria da maior relevâ ncia que a
12ª Comissã o visite, com urgê ncia, o edifı́cio da antiga fá brica Con iança, em Braga

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Grupos
Parlamentares do Bloco de Esquerda vêm propor que a Comissão Parlamentar de
Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto visite, com urgência, as instalações da
antiga fábrica Con iança, em Braga.
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