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                               Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso 

                         Ata número nove 

 

Aos dez (10) dias do mês de setembro, de dois mil e dezanove, 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 Aprovação do Contrato de Delegação de Competências Municipais na Junta 

de Freguesia de Vilar Formoso; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- 2.3- “Análise do ano letivo de 2019/2020 no Agrupamento de Escolas de Almeida”. ---------------- 

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 dos senhores Joaquim Lages e Tiago Santos. ---------------- 

--- 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 oito. Após atenta audição, o senhor Domingos Cerqueira, fez reparo a 

pequenas questões formais do texto da ata, sendo as mesmas prontamente corrigidas. --------------

--- A ata número oito após votação foi aprovada por unanimidade, com sete votos a favor. -------- 

--- Em continuação inscreveram-se para fazer uso da palavra, os senhores Paulo Damasceno e 

Domingos Cerqueira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O senhor Paulo Damasceno indagou junto do senhor Presidente da Assembleia de Freguesia 

se seria possível acrescentar mais um ponto à ordem de trabalhos, a saber, o ponto 2.3 - “Análise 

do ano letivo de 2019/2020 no Agrupamento de Escolas de Almeida”, solicitando igualmente que o 

mesmo ponto da ordem de trabalhos fosse sujeito a aprovação por parte dos elementos 

presentes. Após concordância do senhor Presidente da Assembleia de Freguesia procedeu-se a 

votação, tendo sido aprovado por unanimidade a introdução do ponto supranomeado na 

convocatória da reunião, e o tema debatido no momento oportuno. -------------------------------------- 

Continuando a sua exposição, o senhor Paulo Damasceno, no uso da palavra, expressa as suas 

felicitações ao Município de Almeida em virtude da colocação do painel digital junto ao Memorial 

“Vilar Formoso, Fronteira da Paz”, referindo que como cidadão e elemento da Assembleia de 

Freguesia se congratula com a colocação do painel, informando que as pequenas lacunas que o 

mesmo apresenta possam no futuro ser melhoradas. ----------------------------------------------------------- 

--- No uso da palavra o senhor Domingos Cerqueira informou que, nas suas palavras, “sente 

desgosto porque há coisas em Vilar Formoso que não melhoram”. enunciando os aspetos que 
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carecem de uma pronta intervenção na localidade, acabando por se desculpar por ser repetitivo, 

embora considere que deva insistir no seguinte: a erva continua a crescer nos passeios; a limpeza 

do espaço exterior da Escola da Imaculada continua a não se realizar, a passagem de peões junto 

à rotunda do Imigrante continua em péssimas condições, e junto à rua do Caminho Velho há 

passeios em mau estado em virtude de obras realizadas. ----------------------------------------------------- 

--- O senhor Presidente da Junta de Freguesia no uso da palavra, esclareceu que, relativamente 

ao tema debatido na última reunião de Assembleia de Freguesia, sobre o espaço pertencente aos 

Escuteiros situado no Alto dos Pinhos que se encontra degradado e que constituiu perigo público, 

foi comunicado pelo senhor Presidente da Câmara de Almeida, em missiva própria, que as casas 

que não estão ocupadas vão ser demolidas e o espaço será limpo; ----------------------------------------- 

--- No que concerne ao painel digital atrás mencionado, refere que apesar da informação de que o 

mesmo dispõe ser escassa, estão a ser envidados esforços para que o mesmo seja melhorado, 

aliás, a informação a disponibilizar está em construção. ------------------------------------------------------ 

Relativamente ao mau estado em que se encontra o chafariz na Rua do Caminho Velho, 

esclareceu que foi necessário proceder a uma intervenção em virtude de uma rutura de água. Foi 

colocado um contador de água, e a obra ainda não se encontra terminada. -------------------------- 

Continuando, no que se refere à limpeza da vila, esclareceu que após ter sido informado da 

acumulação de lixo nas papeleiras, junto à fronteira, o facto foi comunicado ao senhor Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Almeida, que detém a responsabilidade do pelourinho da 

limpeza e higiene do concelho de Almeida. Relembrou que na presente data não existe nenhum 

funcionário que proceda à limpeza em Vilar Formoso: um funcionário faleceu, outro encontra-se a 

gozar o seu período de férias, e o último por questões de saúde, encontra-se impossibilitado de 

prestar o serviço exigido. Perante esta situação, foi um funcionário da Junta de Freguesia de Vilar 

Formoso, que a título excecional, procedeu à remoção do lixo nas referidas papeleiras. 

Esclareceu ainda que a Câmara Municipal de Almeida abriu concurso para a ocupação de duas 

vagas para o cargo de jardineiro ou pessoal de limpeza. Concorda que é necessário continuar a 

pressionar o Executivo Municipal de forma a que esta situação seja alterada. Mencionou ainda 

que há já cerca de quatro anos que insiste para que a situação da passadeira, junto à rotunda do 

emigrante, seja reparada. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia no uso da palavra e indo ao encontro do 

tema que está a ser debatido lamenta que em plena época de verão, sendo Vilar Formoso uma 

das principais portas de entrada no país, os emigrantes tenham de se deparar com uma situação 

tão deplorável. O espaço em questão tem de estar cuidado e com uma boa apresentação. 

Agradece os esforços levados a cabo pela Junta de Freguesia para corrigir a situação. --------------- 

 ---- Dando continuidade à ordem de trabalhos da reunião, no Ponto II - Ordem do dia: --------------- 

--- 2.1- “Discussão e Aprovação do Contrato de Delegação de Competências Municipais na Junta 

de Freguesia de Vilar Formoso”, -------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia solicitou ao senhor Presidente da Freguesia 

de Vilar Formoso, que no uso da palavra esclarecesse alguns aspetos do documento em questão, 

ao qual, o segundo, prontamente anuiu. Começou por esclarecer que o documento se refere a 

dois anos civis (dois mil e dezanove e dois mil e vinte) contrariamente a documentos similares de 

anos anteriores, onde apenas era mencionado um ano civil. O executivo pretende realizar um 

Parque de Manutenção e de Skates, junto ao Campo de Futebol, cujo orçamento está aprovado 

para vinte e quatro mil euros (24.000€) e daí serem englobados os dois anos, uma vez que a obra 

se encontra protocolada para esse período. Nesta 1ª fase, na intervenção mencionada apenas 

será colocado o piso e dois equipamentos para os jovens andarem de skate. Para uma 2ª fase, 

será colocado um aparelho de manutenção e piso adequado ao equipamento em questão. Uma 

vez que a verba para a aquisição destes últimos é elevada, poderá eventualmente realizar-se um 

novo protocolo. O documento foi votado e aprovado por unanimidade. -------------------------------------

---- Dando cumprimento ao ponto 2.2: “Assuntos de interesse para a Freguesia”, inscreveram-se 

para fazer uso da palavra a senhora Maria Isabel Monteiro e o senhor Paulo Damasceno. -----------

----- A senhora Maria Isabel Monteiro, manifestou aos presentes o seu desagrado pelo lançamento 

do fogo de artificio, por altura das festas em honra de Nossa Senhora da Paz, no espaço situado 

entre a chamada casa da Eira, hoje casa de habitação com dois moradores e a propriedade do 

senhor Manuel Monteiro. Esclarece que não considera apropriado o lançamento do fogo de 

artificio num bairro residencial, onde existe um revendedor de gás e vivem pessoas com 

problemas de saúde. Considera que há locais mais apropriados para o efeito em Vilar Formoso. 

Para finalizar, refere que o senhor Manuel Monteiro, seu pai, teve de apagar fagulhas do dito fogo 

de artifício na sua propriedade, apresentando-se como um perigo para a localidade. Termina a 

sua intervenção referindo que compreende que para o bem-estar coletivo da comunidade de Vilar 

Formoso se tenham de “sacrificar” uns poucos, embora considere que já chega de serem sempre 

os mesmos prejudicados, neste caso, o senhor Manuel Monteiro. ------------------------------------------- 

---- O senhor Paulo Damasceno, indagou junto do senhor Presidente da Junta de Freguesia, se no 

âmbito do Orçamento Participativo houve algum projeto submetido pela Freguesia. --------------------

---- Respondendo diretamente á questão o senhor Presidente da Junta de Freguesia esclareceu 

que o propósito do Orçamento Participativo era para pessoas particulares e não para entidades 

públicas. Assim sendo, comunicou que a título pessoal apresentou uma proposta para a 

requalificação do túnel e também tem conhecimento, no âmbito do Orçamento Participativo Jovem 

da requalificação de campos de ténis e construção de um campo de padel. Referiu que também 

tem conhecimento de uma proposta da ADIRAIA para a remodelação de uma sala de convívio 

para a terceira idade. Informou que até ao dia vinte e nove de setembro, os projetos podem ser 

apresentados e se tiverem viabilidade, posteriormente serão aprovados. ----------------------------------

----- O senhor Paulo Damasceno reformulou a sua questão e perguntou se a Câmara Municipal de 

Almeida solicitou a colaboração da Junta de Freguesia de Vilar Formoso, no âmbito do dito 
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Orçamento Participativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O senhor Presidente da Junta de Freguesia esclareceu, que à semelhança do que aconteceu 

nas outras freguesias do concelho, o Município disponibilizou-se para prestar esclarecimentos 

sobre regras de funcionamento e apelar à inscrição da população. ------------------------------------------

--- Relembrou o senhor Acácio Alves, que não compareceu ninguém para a dita sessão de 

esclarecimentos sobre a temática acima referida. -----------------------------------------------------------------

--- O senhor Domingos Cerqueira, questionou sobre a data da consulta pública, para a 

requalificação do Parque Urbano de Vilar formoso. Ao que lhe foi esclarecido, pelo senhor 

presidente da Junta de Freguesia que a mesma se encontra disponível até ao dia treze do 

presente mês. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de Vilar Formoso, no uso da palavra, 

demonstrou preocupação pelo realojamento das pessoas que vivem em condições deploráveis no 

Alto dos Pinhos. Questiona “Se as casas vão ser demolidas qual a solução para as pessoas que 

aí habitam? “O problema, considera, não é apenas dos moradores, mas de toda a comunidade. 

Menciona que é importante realojar estas pessoas em habitações com condições dignas de 

habitabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Acácio Alves, em forma de conclusão sobre a problemática de integração na 

comunidade das pessoas de etnia cigana, referiu: “É difícil integrar, quem não quer ser integrado”.  

--- O senhor Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que uma noticia do jornal Correio da 

Manhã, que informa da injeção de quatro milhões de euros para a requalificação de Vilar 

Formoso, não corresponde à verdade. -------------------------------------------------------------------------------

--- Dando cumprimento ao ponto. 2.3 da ordem de trabalhos da presente reunião, “Análise do ano 

letivo de 2019/2020 no Agrupamento de Escolas de Almeida”, o senhor Paulo Damasceno no uso 

da palavra, lamentou a não abertura do décimo ano de escolaridade, no presente ano letivo, na 

Escola Básica e Secundária de Vilar Formoso, à semelhança do que aconteceu no ano letivo de 

2016/2017. Relembrou que em 2016, como elemento ativo da Assembleia de Freguesia de Vilar 

Formoso, defendeu os interesses de todos os Vilar Formosenses e contestou a tomada de 

decisão do senhor diretor do Agrupamento de Escolas de Almeida, fundamentando a sua 

contestação nos seguintes factos: o maior número de alunos são de Vilar Formoso contrariamente 

a Almeida; os resultados dos exames nacionais que permitem observar uma melhor posição nos 

rankings da Escola de Vilar Formoso. Esclarece que, o facto da sua filha ter de se deslocar para a 

sede de concelho, lhe poderá gerar alguma confusão, não podendo deixar de se sentir triste pois 

considera que a passos largos se está a caminhar para o encerramento do ensino secundário em 

Vilar Formoso. Informou das diligências empreendidas pela escola para informar sobre a oferta 

formativa a nível do secundário. Relembrou que no presente ano não se realizou o evento 

Expoface, que habitualmente englobava a atividade “9ºano, e agora?” sendo por isso os 

Encarregados de Educação chamados à escola para terem conhecimento da oferta formativa 
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disponibilizada. Numa reunião, foi por ele questionado porque motivo a oferta formativa do 

Agrupamento nos últimos anos, continua a ser a de técnico de restauração/bar e agropecuária. 

Comunicou que se compararmos a oferta educativa de outras escolas, no âmbito da saúde, 

contabilidade, marketing, nomeadamente da Ensiguarda, o Agrupamento de Escolas sai a perder. 

----- Questionou na dita reunião, se haveria alunos suficientes para a abertura de duas turmas no 

secundário, sendo-lhes dito que isso dependeria das matrículas. Para estupefação geral, os 

encarregados de educação foram convocados para uma reunião, em Almeida, em julho, onde lhes 

foi comunicado que infelizmente não seria possível a abertura de duas turmas. Funcionaria 

apenas uma turma, com alunos inscritos no décimo ano nos cursos científico humanísticos, 

constituída por vinte e sete alunos (sem possibilidade de desdobramento), e outra turma do 

décimo ano do ensino profissional.  Informou das diligências empreendidas pela Associação de 

Pais de Vilar Formoso e manifestou consternação pelo facto de ter conhecimento que afinal 

existiam vinte e nove alunos matriculados, e pelo facto de as aulas de Ciências Físico Química 

funcionarem em desdobramento, sendo doze o número máximo de alunos permitido por lei, nas 

aulas práticas. Concluindo: a turma do décimo ano vai ser desdobrada em Almeida. Perante esta 

situação indaga: “Não vamos fazer nada? Vamos ficar de braços cruzados?” Refere que perante 

esta tomada de decisão, da direção do Agrupamento não foram ouvidos nem o Executivo 

Municipal, nem as Associações de Pais, nem o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas. 

Manifesta com toda esta exposição o seu desagrado e descontentamento com a tomada de 

decisão da Direção do Agrupamento de Escolas de Almeida, que este ano se escudou no 

facto de os elementos cessarem funções e não pretenderem continuar a exercer as mesmas, 

tendo sido nomeados pela senhora Delegada Regional de Educação do Centro, remetendo a 

decisão de abertura de turmas do ensino secundário para o Ministério da Educação. Esclarece 

que “nada tem contra a localidade de Almeida”, mas exerce o seu dever de cidadania em Vilar 

Formoso e foi nesta localidade que foi eleito para o cargo que desempenha na Assembleia de 

Freguesia, sentindo-se por isso na obrigação de defender os interesses desta localidade em 

primeiro lugar, e em segundo defender os interesses do concelho. Compreende que se assiste a 

um decréscimo populacional, e que este fator compromete a manutenção e abertura das duas 

escolas no concelho. Perante esta situação, solicita a mobilização de todos os elementos 

presentes, independentemente da sua filiação partidária, a manifestarem o seu desagrado. 

Infelizmente prevê-se a médio prazo o encerramento do ensino secundário em Vilar Formoso. ----- 

---- O senhor Domingos Cerqueira, no uso da palavra manifesta a sua solidariedade relativamente 

ao exposto e menciona que a Assembleia de Freguesia deve marcar posição e manifestar 

igualmente o seu desagrado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que em relação às informações veiculadas 

pelo email que foi enviado pela senhora Delegada Regional do Centro, a mesma não tem poder 

para decisão da abertura ou encerramento de turmas numa escola em detrimento de outra. No 
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entanto, este ano letivo perante o “vazio” criado no órgão de gestão e as condicionantes impostas 

pelos membros da direção cessante, e após auscultação dos mesmos, decidiu em proveito do que 

lhe foi sugerido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- À semelhança do sucedido no ano de dois mil e dezasseis, o senhor Paulo Damasceno 

sugere a redação de uma missiva a ser enviada a entidades próprias, a saber: Ministério da 

Educação, Direção Regional de Educação do Centro, Câmara Municipal de Almeida, Direção do 

Agrupamento de Escolas de Almeida e Associação de Pais, onde se manifeste o 

descontentamento pela situação criada. -----------------------------------------------------------------------------

---- Posto isto, e em unanimidade, foi redigida e aprovada uma carta a enviar às entidades 

atrás nomeadas, onde se manifesta o desagrado perante a situação, solicitando-se a prestação 

de esclarecimentos para a tomada de decisões empreendida. ------------------------------------------------ 

 

2º Secretária 

 

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

(Maria Isabel Andrade Monteiro) 

 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

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

(Jorge Manuel de Almeida Adubeiro) 


