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“Fábrica Confiança”
A Saboaria e Perfumaria Confiança foi fundada em 1894 e resultou da
associação dos empresários Rosalvo da Silva Almeida e Manuel dos Santos
Pereira, que criaram a Sociedade Industrial “Silva Almeida & Cª.
Esta dedicava-se à produção de sabão, sabonetes, perfumes, loções
e produtos similares, abarcando a transformação da matéria-prima,
impressão de rótulos e caixas para o embalamento dos produtos.
As instalações da antiga Fábrica Confiança constituem um dos únicos
testemunhos e memórias das atividades industriais que existiam na zona
envolvente, cuja atividade inicial data do século XVII e está ligada
à indústria chapeleira.
A estrutura deste edifício é constituída pelo edifício principal e por vários
pavilhões anexos, apresentando o edifício principal características
arquitetónicas representativas da arquitetura oitecentista. A fachada do
edifício principal está voltada para a Rua Nova de Santa Cruz e apresenta uma
sequência de vãos-janela ritmados e cujo centro é assinalado por um pórtico
e uma varanda com a inscrição da designação e data de fundação da fábrica.
As antigas instalações da Fábrica Confiança foram compradas pela Câmara
em 2011, fruto de um consenso alargado e apoio das diferentes forças
partidárias, destinando-se a aquisição à instalação de valências culturais e
museológicas, ao empreendorismo e indústrias criativas. Por isso foi iniciado
o processo legal de expropriação e invocada a utilidade pública, entretanto
ultrapassado por acordo entre as partes, quanto às condições e valor.
Em 2004, a entidade “Projecto Braga Tempo”, iniciou o pedido de
classificação da Saboaria e Perfumaria Confiança – “Fábrica Confiança” –
como Imóvel de Interesse Municipal, junto do IPPAR (Instituto Português
do Património Arquitectónico”, constando do despacho do Presidente
do instituto à data, as seguintes considerações:
- “ Em face do exposto (…) reconhece-se que estamos perante um imóvel
de interesse patrimonial. Assim considera-se que deveria ser preservada
e salvaguardada através do instrumento legal de classificação…”
- "Julgo que se justificaria uma eventual classificação como imóvel de
interesse municipal."

Tendo em conta os considerandos supra, propomos que, nos termos da Lei
107/2001, de 8 de Setembro, a Câmara Municipal de Braga dê início
ao procedimento de classificação do imóvel “Fábrica Confiança” como
Bem Cultural de Interesse Municipal com vista à salvaguarda e preservação
do Imóvel.
Braga, 19 de setembro de 2018
Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista
Miguel Corais
Artur Feio
Liliana Pereira

