Acta número quatro de 2002
Aos vinte e oito dias do mês de Setembro de 2002, pelas vinte e uma horas, por
convocatória individual de 18 de Setembro de 2002 e edital afixado na mesma data, realizou-se
uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, na sede da Junta de Freguesia.
Aberta a sessão pelo senhor Presidente de Assembleia e feita a chamada verificaram-se
as faltas dos senhores Armindo Manuel Rodrigues Mendes, Helder Manuel Dias Ferreira
Gomes e Sandra Isabel dos Santos Mendes, não tendo estes apresentado justificação para as
suas faltas, dando-se de seguida inicio à ordem de trabalhos.

Período antes da ordem do dia:
1º Leitura e aprovação da acta da última Assembleia de Freguesia
O senhor Presidente da Mesa solicitou ao Sr. Ilídio Manuel para que lê-se a acta da
referida reunião, após a sua leitura a D. Fátima Pereira pediu para que se rectifique o seu nome,
dado o nome correcto ser Maria de Fátima Gameiro Neto Pereira e não Ferreira, feita a
correcção o senhor presidente da mesa colocou a acta a votação, a qual foi aprovada por
unanimidade.
2º Outros assuntos de interesse
O senhor presidente da mesa deu a palavra aos membros da assembleia para que estes
colocassem as questões oportunas. Tomou a palavra ao Sr. Carlos Santos que abordou alguns
problemas que constatou junto da Fonte da Saúde, nomeadamente: a infiltração de água das
valetas na água que corre na bica da fonte; e o mau estado da estrada de acesso à fonte, para a
qual aconselhou a colocação de touvenant.
Em resposta a este problema responderam o senhor Presidente da Junta e o Sr. Manuel
Gomes Ferreira, que indicaram que o problema da infiltração da água se deve, essencialmente,
a um dos proprietários de um terreno que está junto à estrada de acesso à fonte, que entope
voluntariamente a valeta, provocando que a água desta se misture com a água que corre na
bica.
A esta situação o Dr. Manuel Ferreira sugeriu, que a junta informe as autoridades
competentes, afim de se pôr termo a esta situação.
Relativamente ao estado da estrada, foi respondido que se aguarda autorização dos
proprietários para que se possa proceder ao seu alargamento e posterior asfaltamento. Tendo o
Sr. Manuel Gomes Ferreira sugerido que se alargasse a estrada para seis metros nos locais
autorizados e onde os proprietários, mais intransigentes, o não permitissem deixar a estrada
com três metros de largura.
O senhor presidente da junta terminou, informando que está prevista para breve a
reparação desta estrada.
O Sr. Ilídio Manuel alertou o senhor presidente da junta para o perigo dos dois
entroncamentos da estrada da Calvaria com a estrada de Vermoil ao Barracão. Sugerindo que
em vez dos sinais existentes, de estrada com prioridade, fossem colocados sinais de Stop, bem
visíveis e, até à colocação de lombas. Já que, muitos condutores ao virem da estrada da Cavaria
entram na estrada do Barracão a grande velocidade podendo provocar graves acidentes. Além

deste ponto, o Sr. Ilídio Manuel referiu-se ainda, a falta de limpeza das valetas por toda a
freguesia e, nomeadamente das veletas novas do Olival ao Pocejal, que apesar de serem de
cimento, também necessitam de ser limpas, principalmente junto dos aquedutos onde se
acumulam as carumas dos pinheiros. Pediu para que fossem colocadas indicações da direcção
de Vermoil na estrada nacional número um, no cruzamento dos Matos da Ranha. Pediu
informação sobre a situação do desnivelamento da passagem de nível dos caminhos de ferro em
Vermoil e se a junta de freguesia já está a autenticar documentos.
O senhor presidente da junta disse que iria averiguar a situação da sinalização e que se
verificasse que fosse necessário iria colocar outro tipo de sinalização, entretanto informou que
iram ser colocadas novas sinalizações e novas indicações. Em relação à limpeza vai tentar
intensificar a mesma. Quanto à passagem de nível a situação mantém-se no impasse que se tem
vindo a verificar.
A D. Fátima Pereira alertou para o mau estado das bermas da estrada da Mata do Casal
Galego. Ao que o presidente da junta respondeu que já iniciou o melhoramento das mesmas.
O Dr. Manuel Ferreira lamentou que a estrada no Vale do Fojo tenha sido mal reparada
após a colocação das manilhas, já que se verifica um alto muito elevado sobre a largura da
estrada naquele local. O senhor presidente da junta, justificou-se, dizendo que ficou assim por
forma a ir abatendo sem fazer cova, mas reconhece, que realmente ficou alto demais e irá
retirar o excesso.
O Dr. Manuel Ferreira questionou ainda senhor presidente da junta sobre a situação do
Sr. Adelino da Chã e sobre se já alguma colectividade fez alguma candidatura para a ocupação
do edifício da antiga escola do Tojal.
Sobre o primeiro ponto o senhor presidente da junta informou que os irmãos do Sr.
Adelino irão fazer uma pequena casa para ele habitar, aguardando com expectativa essa
construção. Relativamente à escola do Tojal informou que não houve qualquer candidatura,
tendo entretanto, autorizado as Marchas de Vermoil a lá guardarem os seus materiais.

Período da ordem do dia:
1º Intervenção do presidente da Junta para informações diversas:
Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta, tendo este relatado as principais
actividades da junta de freguesia desde a última assembleia:
- Fim da colocação do lancil desde a estrada da Gafaria até à Mata do Tojal;
- Foram feitas as caixas para o saneamento, também nesta estrada, para quando forem
necessárias;
- Colocação de manilhas no Vale do Fojo e reparação do buraco;
- Fixação das balizas no parque polidesportivo;
- Colocação de espelho no cruzamento da rua João de Barros com a rua da Igreja;
- Conversação com a família do Sr. Adelino da Chã, no sentido desta construir uma
casa com as condições mínimas para que este lá resida com dignidade;
- Ligação das águas pluviais e residuais no centro de dia;
- Feitos os passeios de calçada junto ao centro de dia;
- Terminado o colector desde as Meirinhas até à Ranha de S .João;
- Colocadas algumas placas de indicações e sinalização;
- Limpeza da mata junto à capela de Sto. António;
- Feitos contactos com arquitecto para fazer parque de merendas, com churrasqueiras,
mesas e casas de banho, junto à capela de Sto. António;
- Foi acrescentada a sala de refeições da pré-primária;
- Nos Matos da Ranha foi terminada a restauração da escola, antes do início das aulas;
- Está-se a desenvolver um projecto para levar as crianças das escolas duas vezes por
mês às piscinas de Pombal, sendo o transporte assegurado pela junta de freguesia,
tendo já sido feito um contacto com a Turilux sendo o custo de cada viagem de
50,00 €.

2º Discussão e aprovação do plano de actividades a apresentar à Câmara
Municipal de Pombal para 2003:
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta que informou que devido ao actual Pocal
não irá ser elaborado o plano de actividades para 2003 mas sim para os anos 2003 a 2005, que
irá ser apresentado na próxima reunião ordinária.
De qualquer modo, para o caso da Câmara pretender saber das actividades para o
próximo ano pediu para que a assembleia deliberasse sobre dois pontos a apresentar:
- Empredramento da estrada da Cruz à Mata do Casal Galego;
- Asfaltamentos na Ranha e nos Matos.
O presidente da assembleia colocou à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.

3º Deliberar sobre eventual cedência de espaço no antigo edifício de Junta, para
arquivo dos Correios:
O Presidente da Assembleia deu novamente a palavra ao senhor presidente da junta,
tendo este dado conhecimento do interesse demonstrado pelos Correios, em alugar mais uma
sala no antigo edifício da junta de freguesia, sala por de trás da sala ocupada pelo Atlético.
Pedindo para que a assembleia discutisse e deliberasse sobre o valor da renda.
O Dr. Manuel Ferreira sugeriu que se faça um novo contrato de arrendamento global,
para as duas salas e, para que os Correios apresentem a proposta do valor da renda.
Ficou então esta deliberação adiada para uma próxima reunião
4º Informações sobre as festas do Bodo de 2002:
O senhor presidente da junta informou que as festas irão decorrer dentro dos mesmos
moldes dos anos anteriores
O Dr. Manuel Ferreira sugeriu para que fosse feito um regulamento da feira e dos
valores dos espaços dos terrenos.
5º Período para intervenção do público assistente:
O presidente da mesa questionou o público assistente se alguém pretendia usar da
palavra. Tendo pedido a palavra o Sr. Mário Domingues, presidente da filarmónica de Vermoil.
Tendo este demonstrado o seu desagrado pela hora escolhida para a filarmónica actuar,
19h00m, sendo esta hora muito cedo, solicitou para que o concerto fosse adiado para mais
tarde.
O senhor presidente da junta ficou de analisar a situação e eventualmente colocar o
concerto para mais tarde.
Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão.
Lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente assinada,

