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                               Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso 

                         Ata número Doze 

 

 

Aos vinte e nove (29) dias do mês de setembro, 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- Aprovação dos Estatutos e Convénio da Eurocidade – “Porta da Europa”; ---------------------- 

--- 2.2 –Assuntos de interesse para a Freguesia; ----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

--- A reunião teve início com a presença de todos os elementos que integram a presente Assembleia 

de Freguesia, à exceção do senhor Paulo Damasceno. ----------------------------------------- 

--- Após leitura da ata número onze, de reunião de Assembleia última, procedeu-se à sua votação 

tendo a mesma obtido aprovação, com sete votos a favor e uma abstenção. -----------------------------

---- O senhor António Lopes inscreveu-se para fazer uso da palavra e questionou o Executivo da 

Freguesia sobre as obras que decorrem na Avenida dos Combatentes da Guerra Colonial. Indagou 

se a intervenção decorrerá apenas no troço assinalado, ou seja, entre o cruzamento das habitações 

dos senhores Jorge Flor e Manuel Monteiro (incluindo a travessa da Pedra Libreira cujo pavimento 

cedeu em março) e o recinto das festas, ou se incluiria também intervenções/ trabalhos nas ruas 

transversais da referida artéria. De seguida solicitou que fosse explicado o modo de 

funcionamento/utilização da Balança que foi instalada no Parque Industrial. ----------------- 

--- O senhor Presidente da Junta de Freguesia, no uso da palavra prestou os seguintes 

esclarecimentos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- As obras na Avenida dos Combatentes da Guerra Colonial correspondem a dois projetos 

diferentes, o primeiro, intervenção ao nível dos esgotos e das águas pluviais, junto às habitações 

dos moradores acima nomeados e o recinto das festas. O segundo, na mesma artéria de Vilar 

Formoso, do cruzamento da Rua de Santo António até à Estação que pertence à requalificação da 

zona comercial de Vilar Formoso. --------------------------------------------------------------------------------------

---- Relativamente à Balança será entregue um cartão aos agricultores, empresários e industriais 

para que possam manusear a mesma, mediante o pagamento de uma taxa simbólica de um euro 

(1€). Cada utilizador terá direito a dez pesagens gratuitas. -----------------------------------------------------

--- O Presidente da Junta de Freguesia aproveitou para informar que a feira mensal de Vilar 
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Formoso, que se realizou em Julho, a primeira após a declaração de Estado de Emergência em 

março, verificou um prejuízo de quatrocentos euros (400€). Acresceram às despesas usuais o 

pagamento do serviço de Segurança prestado por seis seguranças de uma empresa particular e, 

nove elementos da Guarda Nacional Republicana. No mês de Agosto, apenas se deslocaram à 

freguesia cerca de noventa feirantes, sendo neste dia o prejuízo de seiscentos euros (600€). 

Finalmente em setembro, o número de feirantes aproximou-se dos cento e trinta, o lucro ascendeu 

aos duzentos euros (200€). Verifica-se que o número de feirantes que se desloca a Vilar Formoso 

varia entre os noventa e 140 feirantes, e o público é pouco devido às restrições ao deslocamento 

que dita a pandemia. Os Feirantes têm pouco lucro, pois tem muitas despesas com as portagens, 

as viagens e a cobrança de lugar para que possam exercer a sua atividade. Não se prevê que a 

situação se altere em tempos futuros, infelizmente, relembra o presidente do Executivo. Aliás, a 

feira é uma preocupação recorrente deste órgão, uma vez que é necessário contratar uma empresa 

para cobrar e zelar pela segurança do espaço, assim como a limpeza. A Junta de Freguesia de 

Vilar Formoso não dispõe de meios próprios que lhe permitam executar os serviços acima 

mencionados, mas as empresas de segurança referem que não podem fazer a cobrança e as de 

limpeza não têm maquinaria adequada, assim a continuação da feira depende da utilização de 

colaboradores voluntários, tal como tem sido feito ao logo de todos estes anos, não se encontrando 

outra solução. O bom funcionamento da feira continua a ser uma preocupação, não por uma 

questão de lucro para a Junta de Freguesia, mas por ser um acontecimento que atrai gentes de 

diversos locais, quer de Portugal quer de Espanha dinamizando assim, a restauração e o comércio 

local. --------------------------------------------------------- 

 -----Informou ainda, que em relação à ocupação indevida do espaço situado no Alto dos Pinhos, e 

após terem sido emanadas diretrizes por parte do Município, em como as casas iriam ser demolidas, 

verifica-se que infelizmente a situação se mantém, aliás, verifica-se que a ocupação por parte de 

elementos de etnia cigana aumentou, procedendo os mesmos à vedação do espaço, sendo toda 

esta situação de lamentar. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O problema de abastecimento de água verificado na Freguesia, nos meses de estio e que 

tantos transtornos causou à população foi resolvido com uma alteração no circuito, retomando desta 

forma o fluxo normal. Contrariando esta intervenção a opinião do Engenheiro Xavier, que referia 

que as condutas existentes não suportariam um maior caudal, sendo por isso da responsabilidade 

da empresa “Águas do Zêzere e Côa”. -------------------------------------------------------------------------------

A Srª Letícia Cunha solicitou a palavra, e referiu que é inadmissível pagar por um serviço que não 

foi usufruído, sendo este problema do abastecimento de água recorrente nos meses de verão. ----- 

 ----O senhor presidente da Junta de Freguesia finalizou a sua exposição, informando que a ligação 

de transporte efetuada entre Vilar Formoso e a cidade da Guarda pela empresa Transdev, deixou 

de se realizar. A referida empresa, solicita uma verba maior para a realização do trajeto estando a 

ser negociado com a Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------
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II- Ordem do dia -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2.1- “Aprovação dos Estatutos e Convénio da Eurocidade – “Porta da Europa” ---------------------- 

--- 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. ---------------------------------------------------- 

--- O senhor presidente da Junta de Freguesia informou que um dos objetivos da União Europeia é 

abolir o conceito de fronteira e criar as chamadas, Eurocidades. Assim sendo, é nesta conjuntura 

que o Município de Almeida, Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro e Vilar Formoso pretendem a 

criação de um Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT), com vista à posterior 

candidatura de fundos mediante projetos apresentados. O que se verifica até ao momento presente, 

é Almeida e Ciudad Rodrigo atendendo a especificidades próprias e porque ambas são cidades 

amuralhadas, é-lhes permitido participar em determinados eventos de forma conjunta, porém, não 

lhes é permitido financiamento para a realização de projetos em comum, facto que com a criação 

do AECT cessaria. Concluiu, esclarecendo que cabe a Vilar Formoso participar nas reuniões, 

embora não tenha poder de decisão, uma vez que não pode votar. Vilar Formoso é um elo de 

ligação, valorizando a sua posição de ponto de fonteira. --------------------------- 

--- O senhor Luís Silva, solicitou o uso da palavra e questionou sobre a divisão do financiamento 

aquando da aprovação de um projeto por parte da União Europeia. -----------------------------------------

--- O senhor Acácio Alves, esclareceu que o financiamento era proporcional ao projeto efetuado, ou 

seja, se a intervenção a realizar fosse no concelho de Almeida a verba a disponibilizar seria atribuída 

para a referida intervenção.---------------------------------------------------------------------------------- 

---- O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Formoso concluiu que se estão a 

estabelecer conversações com o Senhor Primeiro Ministro, de forma a agilizar o processo e 

concepção do Protocolo para a criação do AECT para poder ser assinado na Cimeira Ibérica que 

decorrerá na cidade da Guarda, embora ainda sem data marcada. -----------------------------------  

--- O documento foi sujeito a votação tendo sido aprovado com sete votos a favor e uma abstenção. 

Os documentos foram também aprovados em minuta. ------------------------------------------- 

--- No que diz respeito ao ponto: “Assuntos de interesse para a Freguesia”, inscreveram-se para 

fazer uso da palavra os senhores Luís Silva e Joaquim Lage. -------------------------------------------------

---- O primeiro interveniente, começou a sua intervenção por dar as boas vindas à senhora Letícia 

Cunha contando com o contributo das suas intervenções para a melhoria da Freguesia de Vilar 

Formoso. Em seguida louvou o esforço que a Junta de Freguesia tem vindo a revelar de forma a 

que a feira mensal, decorra da melhor forma possível, não obstante as contingências vivenciadas. 

Manifestou igualmente o seu agrado por finalmente a Avenida dos Combatentes da Guerra Colonial, 

vulgarmente conhecida como Via Estruturante, se encontrar eletrificada na sua totalidade. No 

entanto, lamenta que não se proceda à limpeza das ruas de Vilar Formoso. A situação é 

vergonhosa, uma vez que os “munícipes pagam um imposto pelo qual não usufruem”.  
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---- O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia corrobora a intervenção do senhor Luís Silva, 

no que diz respeito à sujidade verificada nas ruas de Vilar Formoso e nas suas palavras “parece 

que Vilar Formoso está abandonado”. --------------------------------------------------------------------- 

----O senhor presidente da Junta de Freguesia de Vilar Formoso, compreende o mau estar sentido 

pela população expresso nas palavras dos dois intervenientes supranomeados no que concerne à 

limpeza da vila, sendo imperativa a higiene da localidade. Porém, acredita que a situação irá 

melhorar, pois, pela primeira vez, foi definido um circuito para que o condutor da máquina que 

procede à limpeza, poder exercer a sua atividade. No entanto, convém referir que é necessária a 

contratação de pessoal para a coadjuvação do referido serviço de limpeza. ------------------------------ 

---- O senhor Joaquim Lage, no uso da palavra trouxe para discussão, na presente reunião de 

Assembleia de Freguesia, pela segunda vez, a questão da colocação de um resguardo, na ponte 

do senhor José Teles. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O senhor presidente do Executivo da Freguesia de Vilar Formoso, informou que aguarda 

resposta por parte da Câmara Municipal de Almeida, para que se possa proceder à limpeza da 

Ribeira de Tourões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Para finalizar, o senhor Presidente da Junta de Freguesia, solicitou aos elementos presentes 

nesta Assembleia, sugestões para a realização de obras, a incluir no orçamento do ano dois mil e 

vinte e um.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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, 

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 

 
 
  


