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Centro de Formação de Portalegre com instalações degradadas
Palavra dada devia ser honrada
O Centro de Formação de Portalegre da GNR tem estado nas luzes da ribalta pelos piores motivos.
Depois do caso das injustificáveis agressões aos formandos, eis que nos últimos dois meses existiram
três surtos de sintomatologia consistente com um quadro de gastroenterite.
A APG/GNR a este propósito não pode deixar de referir que tendo em conta as circunstâncias, não é
razoável que se ignore o estado das instalações onde funciona este Centro de Formação desde 1985, que
se encontram degradadas. A APG/GNR relembra a promessa do Dr. António Costa, em 2007, enquanto
Ministro da Administração Interna de construir novas instalações para este Centro de Formação, na
cidade de Portalegre, promessa essa corroborada pelo seu sucessor Dr. Rui Pereira, que veio
inclusivamente apresentar maquete no Governo Civil de Portalegre.
Decorridos mais de dez anos e mesmo após ter existido uma alteração ao local da eventual construção
do novo Centro de Formação, nada se sabe ou se diz e, se o actual Primeiro Ministro recebeu a medalha
de ouro do Município, em 2007, por ter decidido manter estas instalações na cidade de Portalegre,
considerando que não a devolveu, era desejável que cumprisse a sua palavra.
Se a actual Presidente do Município de Portalegre já assinou um protocolo de colaboração entre o
Município, o Ministério da Administração Interna (MAI) e a GNR, com o objetivo de desenvolver o
projeto de arquitetura da nova escola, tendo já disponibilizado um terreno junto ao heliporto, na zona
industrial de Portalegre, para a construção na nova escola, estando o projeto arquitetónico a cargo do
MAI e da GNR, não se entende que ainda nada tenha sido feito, que o Governo não dê um passo em
frente e aposte em novas instalações, que valorize a formação ministrada pela Guarda e lhe proporcione
as condições adequadas, para que esta escola não continue a ser notícia pelos piores motivos.
Parafraseando o Dr. António Costa, enquanto Ministro da Tutela sobre este assunto, “palavra dada é
palavra honrada” e é só isso que se exige ao Governo.
Évora, 06 de dezembro de 2018
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