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                               Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso 

                         Ata número Quatro 

 

Aos vinte e seis (26) dias do mês de junho de dois mil e dezoito, 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- Assuntos de interesse da Freguesia. ------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião iniciou com a presença de todos os elementos que constituem a Assembleia de 

Freguesia de Vilar Formoso, à exceção do senhor Tiago Santos. ------------------------------------------- 

--- Dando cumprimento ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente da 

Assembleia de Freguesia, solicitou a leitura da ata número três. Não havendo nenhum tema que 

suscitasse esclarecimentos, a ata da reunião da assembleia de freguesia anterior, foi sujeita a 

votação, sendo aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------ 

--- Dando cumprimento ao segundo ponto da ordem de trabalhos, inscreveu-se para tomar a palavra 

o senhor Joaquim Lage.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Assim informou os membros da Assembleia presentes que foi colocado o poste de iluminação 

junto ao Estabelecimento “Turismo” embora ainda não tenha sido solucionado o problema da 

“tampa de saneamento” tal como solicitado em reunião anterior, com vista a uma intervenção. 

--- Referiu ainda, o senhor Joaquim Lages, que o Caminho dos Pluviões continua intransitável 

apesar da junta ter limpo o mato existente neste. ----------------------------------------------------------------- 

--- Lamentou a intervenção tardia, na Avenida dos Combatentes da Guerra Colonial, uma vez que 

a estrada cedeu, dando lugar a um buraco de dimensões consideráveis, que obrigou o corte de 

trânsito, nessa artéria de Vilar Formoso. --------------------------------------------------------------------------- 

--- Por último, mencionou que finalmente foi limpa a papeleira, situada junto da Escola Básica e 

Secundária de Vilar Formoso. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- O senhor presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra para esclarecer que a intervenção 

no Caminho dos Pluviões ainda não foi concluída. -------------------------------------------------------------- 

--- Em relação ao último ponto apresentado lastima e “considera vergonhoso” o sucedido uma vez 

que é da responsabilidade de todos os que trabalham na escola zelar pela limpeza e higiene deste 

espaço. É lamentável que se espere cerca de seis meses para que os funcionários do município 

atuem. É imperativo um envolvimento de todos. ----------------------------------------------------- 

--- A senhora Conceição Freitas pediu a palavra para intervir, e fez alusão ao número elevado de 
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infra-estruturas utilizadas aquando da reparação do buraco na Avenida dos Combatentes da Guerra 

Colonial, quando a intervenção deveria ter sido realizada atempadamente. --------------------- 

--- O senhor Domingos Cerqueira tomou a palavra e, solicitou a intervenção dos sapadores na rua 

que liga a Rua do Comércio à Avenida da Fronteira, com vista ao arranque das raízes das acácias. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A 

senhora Maria Isabel Monteiro, lamentou que o espaço exterior do pólo museológico “ Vilar 

Formoso – Fronteira da Paz, Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides de Sousa 

Mendes”, se encontre sujo de dejetos dos pássaros, uma vez que este facto em nada dignifica o 

espaço inaugurado à um ano atrás. Relembrou que estamos a entrar numa época de maior 

afluência turística imperando por isso uma intervenção de limpeza.------------------------------------------

---Relembrou o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia que este é já um problema antigo. 

----- O senhor Domingos Cerqueira fazendo uso de novo da palavra, agradeceu em nome do Grupo 

Coral de Vilar Formoso, o apoio dado pela Junta de Freguesia na realização das “Jornadas Corais”, 

que possibilitou o encontro e intercâmbio com diversos Coros.------------------------------------- 

--- O senhor Paulo Damasceno, usando da palavra manifestou uma vez mais a sua preocupação 

em relação à distribuição e funcionamento de turmas de nono e décimos anos, e turma de Percurso 

Curricular Alternativo, pelas escolas de Almeida e Vilar Formoso, solicitando esclarecimentos sobre 

este tema ao senhor presidente da Junta de Freguesia. ------------------------- 

--- O senhor Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra e esclarecendo a senhora Maria 

Isabel Monteiro, referiu que esta questão é do conhecimento do Município e que a longo prazo este 

irá adotar uma estratégia para afugentar os pássaros desse local. ---------------------------------- 

--- Em relação à questão levantada pelo senhor Paulo Damasceno, o presidente do executivo 

mencionou que devido às greves que os professores estão a realizar às avaliações de final de ano 

letivo, ainda não há dados concretos quanto ao número de alunos que transitam para o décimo ano 

ou que ficam retidos. Em relação à turma de Percurso Curricular Alternativo, expôs que turmas com 

estas características têm funcionado em Almeida uma vez que aí se tem verificado um número 

maior de alunos com mais dificuldades. Continuou informando que atendendo ao número de alunos 

que frequentam o nono ano em Vilar Formoso, os indicadores apontam para que se constitua uma 

turma em Vilar Formoso. -------------------------------------------------------------------- 

---O Senhor presidente da Junta de Freguesia informou que relativamente à colocação de mapas 

interativos na localidade, tema abordado na última reunião de Assembleia de Freguesia, solicitou 

orçamentos para a aquisição dos mesmos, sendo de realçar o seguinte: se o mapa tiver uma face 

o valor é de vinte e seis mil euros (26.000€) mais IVA e se tiver duas faces o valor ascende aos 

trinta e nove mil euros (39.000€), com uma taxa anual de três mil euros (3.000€). Atendendo aos 

valores apresentados é incomportável a aquisição dos mesmos. --------------------------------------------- 

--- Ainda no âmbito desta questão o senhor Paulo Damasceno questionou se a Junta de Freguesia 

tem autonomia para se candidatar a fundos Europeus ou a candidatura terá de ser viabilizada pela 
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Câmara Municipal de Almeida. Respondendo o senhor presidente da Junta de Freguesia que terá 

de passar pelo Município. Aliás referiu ainda que neste momento se encontra a concurso um projeto 

para quem pretender efetuar mudanças nas janelas de casa. Há um programa específico para o 

efeito. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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) 


