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                               Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso 

                         Ata número Seis 

 

Aos treze (13) dias do mês de dezembro 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- Discussão e Votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para o Ano 

Económico de 2019; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2.2- Assuntos de interesse para a 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, encontrando-se a falta 

devidamente justificada  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antes de dar inicio ao cumprimento da ordem de trabalhos da reunião, o senhor Presidente da 

Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso desejou a todos os presentes um Feliz Natal e um Ano 

Novo repleto das maiores venturas.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

I – Período antes da ordem do dia; o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, solicitou a 

leitura da ata número cinco. Foram prestados alguns esclarecimentos, solicitados pelo senhor 

Domingos Cerqueira, a aspetos formais da dita ata, que prontamente foram ratificados. Posto isto 

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

------ O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Formoso, tomou a palavra e exprimiu 

publicamente o seu agradecimento, em nome da instituição que tutela, à CLDS’3 G (Contratos 

Locais de Desenvolvimento Social, Terceira Geração) pelas atividades desenvolvidas na freguesia, 

junto de diferentes públicos alvo, com uma variedade imensa de projetos, que em muito 

enobreceram todos aqueles que puderam deles beneficiar. ----------------------------------------------------

-- Em continuação, no uso da palavra, o senhor presidente da Junta de Freguesia expôs das 

diligências empreendidas no passado dia vinte de novembro, aquando da vinda do Senhor Primeiro-

Ministro em virtude da assinatura do Contrato de empreitada de construção do troço final de ligação 

da A25 com a A62. As referidas diligências prendem-se com a entrega de uma carta anteriormente 

escrita e aprovada pela Assembleia de Freguesia (há cerca de cinco anos), onde se enunciam e 

exigem uma série de medidas a empreender na vila, de forma a minimizar os efeitos nefastos da 

obra que agora será uma realidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---No que concerne o cumprimento do ponto II- 2.1- “Discussão e votação do Orçamento e das 

Grandes Opções do Plano para o Ano Económico de 2019”, o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia prestou alguns esclarecimentos sobre o assunto acima mencionado, informando que o 

Orçamento disponibilizado medeia os cem mil euros (100.000€] de receita. Esclareceu igualmente, 

que devido à assinatura do protocolo com a Associação Inter - Freguesias Raia e Côa, a receita 

aumentou ligeiramente. As receitas são provenientes do FEF  e essencialmente da feira mensal e 

arrendamento  do Pavilhão junto ao campo de futebol. No que concerne ás receitas provenientes 

do Cemitério, da venda de sepulturas, este ano constatou-se um ligeiro decréscimo, 

comparativamente a anos anteriores. (Este ano “apenas” se venderam quatro sepulturas). Clarificou 

ainda o ponto 10.05 no âmbito das Receitas, do documento “Orçamento da receita e despesa”, da 

Freguesia de Vilar Formoso, para o ano financeiro de 2019, assim, no âmbito do 

“Protocolo/delegação de competências 2018” da Câmara Municipal de Almeida, a verba em falta 

transita para 2019. A disponibilização da quantia prende-se com a aquisição e implementação de 

sinalética de pontos de interesse da freguesia cuja colocação ainda não foi concluída. ---------------- 

--- No que concerne às despesas correntes, o senhor presidente da Junta de freguesia elucidou 

que quarenta e cinco mil euros (45.000 €) são despendidos com os funcionários, o que equivale à 

quase totalidade do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF). Prevê-se que a Junta de Freguesia 

despenda cerca de quarenta e um mil euros (41.000€) com despesas de vária índole. Com a entrada 

de Vilar Formoso na Associação de Inter Freguesias, acima mencionada, terão de ser pagos seis 

por cento (6%) do FEF, cerca de três mil e quinhentos euros (3.500€). Relativamente às despesas 

de capital, está previsto realizar um parque de manutenção junto ao pavilhão, investir em 

equipamento de lazer/desporto para colocar junto à ribeira de Tourões. ------------------------------------  

--- O senhor Joaquim Lages, no uso da palavra, sugeriu, uma vez mais que se colocasse um 

resguardo na ponte das águas e na ponte de pedra, uma vez que são locais por onde passa muita 

gente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- O documento, após votação, foi aprovado por unanimidade, tendo sido também aprovado em 

Minuta, para que possa desta forma, ter efeitos imediatos. ----------------------------------------------------- 

--- Dando cumprimento ao ponto: “Assuntos de interesse para a Freguesia”, inscreveram-se para 

fazer uso da palavra os seguintes elementos da Assembleia de Freguesia: o senhor, Domingos 

Cerqueira, o senhor Joaquim Lages, o senhor Paulo Vicente e o senhor Luís Silva. --------------------

--- Assim sendo, o senhor Domingos Cerqueira, comunicou que existem muitos particulares que 

não zelam pela limpeza dos seus jardins, pois há muitos galhos que invadem a via pública, o que 

se torna prejudicial para a segurança e circulação de peões. Assim sendo, é necessário que os 

mesmos sejam avisados da necessidade de cumprimento das normas e caso não cumpram, o 

executivo terá de tomar medidas. Insistiu uma vez mais na necessidade de reparo da passagem de 

peões, junto à rotunda do emigrante, uma vez que esta se encontra cada vez mais deteriorada. 

Mencionou que é necessário o executivo pressionar a Câmara Municipal de Almeida, no sentido 
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desta envidar esforços para restaurar a dita passadeira. Esclareceu igualmente que quando presidiu 

ao executivo da Freguesia de Vilar Formoso adquiriu na feira mensal, uma oliveira que lhe pareceu 

bastante robusta e saudável, para plantar no Calvário, facto que não se verificou à posteriori. 

Sugeriu então que a mesma fosse arrancada. O senhor Acácio Alves elucidou que a oliveira, a que 

o senhor Domingos Cerqueira faz alusão já foi arrancada. -------------------------------------------------- 

Dando continuidade à sua exposição, o senhor Domingos Cerqueira, manifestou o seu lamento e 

desagrado, aquando da vinda do senhor Primeiro-Ministro a Vilar Formoso, do apelo feito à 

população, para que esta se vestisse de preto, como forma de protestar e contestar o troço de 

ligação entre as autoestradas, A25 e A62. Relembrou que este projeto foi apresentado no salão 

nobre do edifício da Junta de Freguesia, quando o senhor Orlindo Igreja presidia ao executivo da 

Freguesia, e era presidente da República o senhor Jorge Sampaio. Nesse momento foram 

colocadas várias questões e preocupações aos elementos presentes, e desde essa época e nas 

suas palavras “nada mais foi feito”. Em seguida, apresentou um panfleto das eleições autárquicas 

de 2009, onde o senhor Professor António Batista e o senhor engenheiro António Machado, se 

candidatavam com o lema “Comprometemo-nos e fazemos”, numa alusão ao troço da autoestrada, 

que agora é contestado. Refere “não é de bom tom, reivindicar algo mais, quando se já se assumiu 

um compromisso e foram prestados os devidos esclarecimentos”. Para concluir, fez um reparo ao 

panfleto apresentado para a “Comemoração do dia da Vila”, uma vez que não se faz referência ao 

dia dezoito de dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Joaquim Lages, alertou o executivo, para aquando das obras de construção do troço de 

ligação da A25 e da A62, retirarem cerca de seis oliveiras de grande porte, que pertenciam a um 

particular e que agora são do Estado ( em virtude das expropriações efetuadas)-------------------------

--- O senhor Paulo Vicente, uma vez mais alertou para a ocupação indevida por parte dos feirantes, 

do espaço junto ao Memorial de Aristides de Sousa Mendes - Vilar Formoso Fronteira da Paz, no 

primeiro sábado de cada mês dia de feira mensal. Aliás referiu, que durante a noite, aquando da 

chegada estacionam as carrinhas nos passeios que medeiam, o referido espaço museológico. Em 

continuação, solicitou que aquando da limpeza dos caminhos se proceda a uma recolha efetiva de 

todos os detritos. É inconcebível que não se proceda a limpeza de valetas ou até mesmo, que se 

deixem “pés de carvalhos”, pois posteriormente, voltarão a rebentar. Para concluir, solicitou ao 

executivo que prestasse os devidos cuidados, nas travessas junto à Autospeed, uma vez que as 

tílias estão a danificar os passeios. ---------------------------------------------------------------------------------- 

--- Reforçando a ideia anteriormente transmitida pelo senhor Paulo Vicente, o senhor Luís Silva 

considera inadmissível o facto de os feirantes estenderem o seu espaço até ao largo da antiga 

Guarda Fiscal. Não é correto este abuso, por parte dos feirantes. Indagou o executivo, se já existem 

respostas à questão anteriormente colocada em sessões de assembleia de freguesia, sobre a 

integral iluminação da Avenida dos Combatentes da Guerra Colonial. --------------------------------------  

O senhor Presidente da Junta de Freguesia, tomou a palavra e esclareceu as questões acima 
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expostas, assim sendo: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

dando resposta, ao senhor Domingos Cerqueira, informou que iriam verificar o que se passa com 

as galhas que invadem o passeio público, na rua do Comércio. Relativamente à passagem de peões 

junto à rotunda do emigrante, reafirmou que a Câmara Municipal tem conhecimento do estado de 

degradação em que a mesma se encontra, e será uma vez mais foi informada. Por sua vez, 

discordou do senhor Domingos Cerqueira, no que concerne ao protesto e reivindicações efetuadas, 

no passado dia vinte de novembro, aquando da vinda do senhor Primeiro Ministro. Referiu que é 

necessário reivindicar, protestar e solicitar a todas as entidades competentes que tomem medidas 

para minimizar os efeitos da ligação da autoestrada, para a freguesia de Vilar Formoso. 

Relativamente, ao Cartaz Comemorativo da elevação da freguesia de Vilar Formoso a vila dia 

dezoito de dezembro, esclareceu que efetivamente, será evocada e comemorada a data no dia 

dezasseis de dezembro, domingo, pois esse era o melhor dia para ter mais assistência de público, 

no Pavilhão Multiusos. Prestando também um agradecimento público à autora do referido Cartaz, 

Lara Rufino.  Em relação ás oliveiras, foi esclarecido que o senhor Freitas já disponibilizou as 

oliveiras para a Freguesia. No entanto, verifica-se que as ditas já se encontram velhas, encontrando-

se o executivo a estudar qual o melhor local para as colocar, não sendo, no entanto, viável a sua 

colocação no Calvário. Respondendo aos senhores Luís Silva e Joaquim Lages, informou que na 

última feira dia um de dezembro, percorreu todo o trajeto da mesma, acompanhado do Senhor 

Tenente da Guarda Nacional Republicana. A ocupação indevida de espaços pelos feirantes, foi um 

ponto consensual de desagrado, sendo sugerida a convocação de uma reunião para janeiro, com 

o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Almeida. Porém, informou que tem conhecimento que 

uma das propostas para evitar a extensão da feira e a ocupação de espaços de forma indevida 

seria a trasladação dos feirantes para o espaço junto ao Pavilhão Multiusos. Esta temática foi 

igualmente debatida no Conselho Municipal de Segurança, sendo levantada pela primeira vez pela 

Guarda Nacional Republicana, principalmente no que concerne à organização da Feira Mensal e 

da questão dos assaltos.  No que diz respeito ao dano que as às árvores estão a causar junto à 

estrada nacional 16, irá certificar-se do que se está a passar, concluindo que a engenheira Lénia 

virá tratar do abate de algumas árvores na Avenida dos Combatentes da Guerra Colonial e que 

poder-se-á igualmente proceder ao abate de outras árvores, caso se verifique essa necessidade. -

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

--- A senhora Maria Isabel Monteiro, alertou para a acumulação de águas, na avenida acima 

mencionada, junto ao cruzamento das casas dos senhores Manuel Monteiro e Jorge Flor.------------ 

--- O Presidente do Executivo esclareceu que este é um problema recorrente que se prende com o 

entupimento dos tubos das águas pluviais, provocados pelas raízes das árvores. ----------------------- 

----O Senhor Acácio Alves alertou para o cuidado a ter aquando do abate de árvores, ou qualquer 

intervenção que se proceda na natureza, uma vez que são várias as entidades às quais é 

necessário prestar esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------- -----------



 
 

31 
 

--- Para finalizar, o senhor presidente da Junta de Freguesia, em resposta ao senhor Luís Silva, 

informou que se encontra a aguardar orçamento para a iluminação da Avenida dos Combatentes 

da Guerra Colonial, embora este seja um projeto do Município e não da Junta de Freguesia. ------- 

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


