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                                 Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso 

                                     Ata número Onze 

 

 

Aos oito (8) dias do mês de junho, de dois mil e vinte, reuniu a Assembleia de Freguesia em sessão 

ordinária, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, na Sede da Junta de Freguesia de Vilar 

Formoso, com a seguinte ordem de trabalhos; ------------------------------------------------------------ 

I – Período antes da ordem do dia; -------------------------------------------------------------------------------- 

II- Ordem do dia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2.1- Apreciação e Votação do documento de Prestação de Contas do ano 2019; ------------------- 

--- 2.2 – Discussão e Votação da Modificação às Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 – 

1ª Revisão; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 2.3- Apreciação do Inventário de bens; ------------------------------------------------------------------------- 

---2.4- Apreciação/Autorização do protocolo entre a Junta de Freguesia e a Confraria dos Sabores 

Raianos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2.5 - Assuntos de interesse para a Freguesia; ----------------------------------------------------------------- 

III- Período de intervenção do Público. --------------------------------------------------------------------------- 

--- Antes do início da reunião, o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso 

saudou os novos elementos presentes representantes do Partido Socialista, após demissão dos 

três elementos anteriores. Assim sendo, a Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso, integra os 

seguintes participantes: o senhor António Roque, o senhor António Lopes e a senhora Letícia 

Cunha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Dando cumprimento ao primeiro ponto da ordem de trabalhos: ----------------------------------------- 

I – Período antes da ordem do dia: ---------------------------------------------------------------------------------- 

--- A reunião iniciou, após ter sido efetuada a chamada, com a presença de todos os elementos que 

constituem a Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso, à exceção dos senhores Paulo 

Damasceno, Joaquim Lages e Letícia Cunha. --------------------------------------------------------------------- 

---- O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso informou que a reunião 

trimestral de março, não se realizou devido à pandemia provocada pelo COVID-19, transitando por 

isso, para a presente data. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em continuação foi lida a ata número dez, da reunião da Assembleia de Freguesia de doze de 

dezembro de dois mil e dezanove, tendo sido aprovada com quatro votos. Os elementos presentes, 

que representam o Partido Socialista, abstiveram-se uma vez que não estiveram presentes, na 

reunião acima mencionada. ----------------------------------------------------------------------------- O senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Formoso propôs a introdução dos pontos 2.6, “Alteração 

da data da feira anual, do dia dez de agosto, para o primeiro sábado do mês” e 2.7, “Aprovação do 
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protocolo acerca do Parque TIR”, na ordem de trabalhos da reunião, tendo obtido tal proposta, 

consenso por parte de todos os intervenientes.---------------------------------------------- Inscreveram-se 

para solicitar o uso da palavra, a senhora Maria Isabel Monteiro e o Senhor Luís Silva.----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- A primeira 

interveniente, agradeceu em seu nome, da sua família e dos moradores da Avenida dos 

Combatentes da Guerra Colonial a presença, disponibilidade e auxilio prestados pelo senhor 

presidente da Junta de Freguesia, no dia trinta e um de maio aquando das inundações verificadas 

na dita artéria de Vilar Formoso, que levaram à derrocada de um muro que separa a propriedade 

do Senhor Manuel Monteiro e um terreno que pertence ao Município de Almeida e inúmeros 

prejuízos que recaem sobre os moradores, como habitualmente. No entanto, não deixa de lamentar 

que esta situação se continue a verificar uma vez que as inundações são recorrentes, neste espaço, 

tendo danificado a rua da Pedra Libreira, que se encontra desde o dia vinte e dois de março 

intransitável, devido à abertura de fendas profundas. Uma vez mais, declara que urge uma 

intervenção célere. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O 

senhor Luís Silva, corrobora a intervenção da senhora Maria Isabel Monteiro agradecendo a 

presença do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Formoso no local para tentar auxiliar 

os moradores atingidos, porém não compreende o “porquê da situação se manter”. ------------- 

Continuando com a sua intervenção enalteceu o apoio prestado, junto da população, por parte da 

Junta de Freguesia aquando da vigência do Estado de Emergência causado pela pandemia. Para 

terminar, lastima que o serviço de limpeza não possa ser prestado, por parte da autarquia em virtude 

da falta de um elemento, neste caso a “máquina de varrer as ruas”, e é inadmissível que o serviço 

deixe de ser prestado em virtude da falta de pessoal. --------------------------------------------- O senhor 

Presidente da Junta de Freguesia, no uso da palavra esclareceu que no dia em que se verificaram 

as inundações esteve de facto no local, como compete a um representante do poder local tendo 

dado conhecimento, por escrito, dos acontecimentos ao senhor Presidente da Câmara de Almeida. 

No momento presente, pode confirmar que irá ser efetuada uma intervenção no local, 

desconhecendo qual o teor do projecto por falta de acesso. Em relação à utilização da máquina de 

limpeza, informou que uma vez que a referida máquina só ficou reparada no mês de abril, só a partir 

desta data, vem um condutor de Almeida uma vez por semana efectuar o serviço de limpeza. Para 

finalizar, informou que segundo palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Almeida foi 

efetuada uma proposta de alteração ao projeto de iluminação da “Via Estruturante”, Avenida dos 

Combatentes da Guerra Colonial. -------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- II- Ordem do dia ------------------------------------------------ 

--- 2.1- “Apreciação e Votação do documento de Prestação de Contas do ano 2019” ------------------ 

--- O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso indagou junto dos presentes 

se haveria alguém que pretendia usar da palavra após a análise cuidadosa do documento acima 

nomeado e previamente disponibilizado. ---------------------------------------------------- 
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O senhor presidente da Junta de Freguesia esclareceu que transitam 27.387,00 € (vinte e sete mil, 

trezentos e oitenta e sete euros) do ano de dois mil e dezanove. Tal situação deve-se principalmente 

ao facto, do projeto de rede primária, junto à Ribeira de Tourões, não ter sido concluído em 2019, 

devido a diferentes contingências (mau tempo, divergências com o empreiteiro). O senhor Acácio 

Alves, acrescentou ainda que a referida verba já foi utilizada em 2020 uma vez que já foram pagas 

duas faturas, pelo serviço prestado.------------------------------------- 

--- O documento, foi sujeito a votação, tendo obtido quatro votos a favor e duas abstenções. -------- 

--- Dando cumprimento ao ponto: 2.2 “Discussão e Votação da Modificação às Grandes opções do 

Plano e Orçamento 2020 – 1ª Revisão”, o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de Vilar 

Formoso questionou o executivo da freguesia qual o motivo que levou à presente alteração. --------

--- O senhor presidente da Junta de Freguesia informou que, tal como esclareceu no ponto anterior 

é necessário distribuir o valor de vinte e sete mil, trezentos e oitenta e sete euros (27.387€) 

correspondentes ao ano de dois mil e dezanove, por diferentes setores: --------------------- --- 

conclusão do parque de manutenção e skate, junto ao campo de futebol, José Júlio Balcão – vinte 

mil euros (20.000€); -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Espaço Cidadão” situado na Junta de Freguesia, com o objetivo de poupança energética e melhor 

conforto, dotar o espaço de novas janelas, três mil euros (3.000€);-------------------------------- 

--Junto à “ponte das águas” e na cercania da Ribeira de Tourôes embelezamento do espaço e 

colocação de máquinas de manutenção desportivas, tendo o senhor Acácio Alves prestado 

esclarecimentos sobre este último aspeto.--------------------------------------------------------------------------- 

O documento foi sujeito a votação, tendo obtido quatro votos a favor e duas abstenções. O senhor 

António Roque acrescentou em declaração comunicando que “se absteve no ponto da ordem de 

trabalhos anterior porque não esteve presente na aprovação do Orçamento de 2020.” ----------------

----Continuando a ordem de trabalhos da reunião, no ponto “Apreciação do Inventário de bens”, o 

senhor Presidente da Junta de Freguesia informou que o documento não sofreu alterações 

relativamente ao ano anterior, não havendo por isso nada a acrescentar ao mesmo. Só foi entregue 

em suporte de papel aos novos elementos que integram a Assembleia de Freguesia de Vilar 

Formoso, uma vez que já se encontra na posse dos outros membros da Assembleia. -------- 

---- No que concerne ao ponto “Apreciação/Autorização do protocolo entre a Junta de Freguesia e 

a Confraria dos Sabores Raianos”, o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Formoso 

esclareceu que a sede da Confraria se situava em Almeida, na Casa das Esquadras, porém o 

telhado ruiu não dispondo por isso, a referida habitação, de condições que viabilizassem a atividade 

da dita Confraria. Posto isto, a Confraria solicitou ao Município de Almeida, um espaço onde fosse 

possível guardar o espólio. Como tal ainda não se verificou, a Confraria pediu ao Executivo da 

Freguesia de Vilar Formoso, uma sala, na Casa das Associações para que a sua atividade pudesse 

continuar. Posto isto foi elaborado o protocolo entre as duas instituições (Junta de Freguesia de 

Vilar Formoso e Confraria dos Sabores Raianos) que aguarda aprovação. --------- 
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---- O documento foi sujeito a votação tendo sido aprovado, por unanimidade. ---------------------------

---- Relativamente ao ponto “Assuntos de interesse para a Freguesia”, inscreveram-se para fazer 

uso da palavra os senhores António Lopes e Luís Silva. --------------------------------------------------------

--- O senhor António Lopes, informou os presentes que foi “apanhado de surpresa” com a demissão 

em bloco dos elementos do partido que representa e referiu a sua inexperiência porém ao fazer 

parte desta Assembleia de Freguesia, nas suas palavras “está para apoiar e criticar, não como 

adversário político mas como alguém que colaborará para o bem da freguesia”. --------------- 

----- O senhor Luís Silva, uma vez mais, informou que a água não tem pressão, nos meses de 

primavera e verão, na área de Vilar Formoso que se situa a norte da linha férrea, sendo esta questão 

recorrente e não tendo ainda sido solucionada. -------------------------------------------------------- 

----- O senhor presidente da Junta de Freguesia de Vilar Formoso, informou que na última reunião 

de Assembleia Municipal de Almeida que decorreu no espaço onde hoje nos encontramos foi tratada 

a questão levantada pelo senhor Luís Silva, mais uma vez. O senhor engenheiro Xavier referiu que 

o problema é da responsabilidade da empresa “Águas do Zêzere e Côa” sendo necessário um maior 

caudal que não será suportado pelas condutas existentes, segundo o mesmo. --------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Em continuação agradeceu a presença do senhor António Roque e António Lopes realçando a 

presença e aporte de cada um para o bem-estar da freguesia e não tanto o facto de serem oposição. 

Esta última declaração foi complementada pelo senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de 

Vilar Formoso que asseverou que “estamos todos para aprender uns com os outros, esta é a nossa 

terra, os nossos filhos cresceram aqui e temos de continuar a lutar por ela”. --------- 

--- Para concluir este ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Junta de Freguesia 

informou o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A decisão de não se realizar a feira mensal de junho, foi da responsabilidade da Junta de 

Freguesia de Vilar Formoso. Considerou-se oportuno estudar as condições necessárias para 

realizar a feira com as devidas medidas de segurança; ----------------------------------------------------------

-- O atendimento ao público, na sede da Junta de Freguesia de Vilar Formoso foi prestado ao longo 

do estado de emergência considerando-se imperativo prestar apoio a quem necessitasse dos 

serviços, no entanto, não eram cobradas taxas de dois euros e meio (2,5€)  por forma a não se 

manusear o dinheiro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estão a realizar-se os trabalhos de reparação do telhado do pavilhão. ---------------------------------- 

---- Dando cumprimento ao ponto, “Alteração da data da feira anual, do dia dez de agosto, para o 

primeiro sábado do mês”, o senhor presidente do executivo esclareceu que se pretende alterar a 

data da feira do mês de agosto principalmente por dois motivos: um prende-se com a preparação 

por parte dos mordomos da Festa em Honra de Nossa Senhora da Paz que colide com a feira, uma 

vez que o recinto onde se realiza a garraiada ainda está muitas vezes ocupado pelos feirantes, 

sendo exigido um esforço suplementar para que esteja tudo pronto; o outro motivo prende-se com 
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o facto, da feira de agosto coincidir com outras feiras que se realizam mensalmente o que faz com 

que acorram menos feirantes a Vilar Formoso. ------------------------------ 

----A senhora Maria Isabel Monteiro, depois de ouvir a explicação, e no uso da palavra 

demonstrando, desde já, a sua intenção de voto declarou que não concordava com tal alteração. 

Considera, na sua opinião, que a feira anual tem uma identidade própria, sendo uma feira onde 

acorrem muitos emigrantes, complementando inclusive a Festa em Honra de Nossa Senhora da 

Paz. Refere que para o comércio local é também fonte de rendimento, uma vez que também 

acorrem espanhóis, não só no dia dez de agosto mas também no primeiro sábado, uma vez que 

muitos deles continuam a afluir nessa data. Compreende evidentemente, que a vinda de menos 

feirantes implica menos receitas para a Junta de Freguesia, mas não se deve proceder a uma 

alteração, apenas por questões economicistas. ------------------------------------------------------------------- 

--- O senhor Luís Silva comunicou que não concorda com a alteração da data da feira anual pelo 

facto de ser próxima das Festas em Honra de Nossa Senhora da Paz, pois as condições para 

montagem da praça estão bastante mais facilitadas do que em anos anteriores. ------------------------

---- A senhora Maria Conceição Almeida considera que quem vem à feira de agosto, não são apenas 

os emigrantes e como é uma feira com data fixa, a maior parte das vezes calha num dia de semana, 

logo não vem tanta gente. ---------------------------------------------------------------------------------- Foi feita a 

proposta formal para alterar a data da feira anual de agosto, tendo obtido a seguinte votação: ------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A favor: 0 votos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Contra: 1 voto; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Abstenção: 5 votos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--- A proposta de alteração da data da feira anual, não foi aprovada. --------------------------------------

--- Dando cumprimento ao último ponto da ordem de trabalhos, “Aprovação do protocolo acerca do 

Parque TIR”, o senhor Presidente da Junta de Freguesia, fez alusão ao documento protocolo de 

colaboração entre o Município de Almeida, o Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro e a Freguesia de 

Vilar Formoso para a requalificação do Parque Tir, esclarecendo que o proprietário do espaço é o 

Estado e um terço desse mesmo espaço é da pertença da localidade de Fuentes de Oñoro. Assim 

sendo, o Estado Português exigiu a elaboração de um protocolo para que seja possível uma 

intervenção em todo o espaço. O papel da Freguesia de Vilar Formoso é de ligação com Fuentes 

de Oñoro e a Câmara Municipal. Os custos na reparação e manutenção do espaço acima 

mencionado são bastante avultados, não os querendo suportar a Câmara Municipal de Almeida. Os 

mesmos encargos também não foram aceites pela Junta de Freguesia de Vilar Formoso, por não 

ter capacidade financeira para tal. ------------------------------------------------------------------------------- 

----O documento foi sujeito a votação, sendo aprovado por unanimidade. --------------------------------- 

--- Como não existe público presente, para dar continuidade à ordem de trabalhos da presente 

reunião esta deu-se por encerrada da qual se lavra a presente ata que vai ser assinada por mim, 
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que a redigi e pelo Presidente da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------- 

 

2º Secretária 

 

------------------------------------------------------------- 

(Maria Isabel Andrade Monteiro) 

 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

------------------------------------------------------------- 

(Jorge Manuel de Almeida Adubeiro) 

 

 

 

 

 

 

 


