Acta número quatro de 2004
Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro de 2004, pelas dezoito horas, por
convocatória individual de 14 de Dezembro 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 presidente de mesa, Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, e feita a
chamada, verificou-se a falta do Sr. Armindo Manuel Rodrigues Mendes, não tendo este
apresentado a justificação para a sua falta. Dando-se de seguida início à ordem de
trabalhos.
Com o acordo de toda a Assembleia, foi acrescentado um novo ponto e alterado
no período antes da ordem do dia.
1º Leitura e aprovação da acta da última Assembleia de Freguesia;
2º Tomada de posse do Sr. Jorge Manuel Ferreira;
3º Outros assuntos de interesse;

Período antes da ordem do dia:
1º Leitura e aprovação da acta da última Assembleia de Freguesia:
O Sr. presidente da mesa leu a acta da referida reunião. Após a leitura, colocou a
acta a votação tendo esta sido aprovada com a abstenção do Sr. Ilídio Manuel.
2º Tomada de posse do Sr. Jorge Manuel Ferreira
Em virtude da demissão do Sr. Hélder Manuel Ferreira Gomes, foi apresentado
pela bancada do PS o membro seguinte, da lista – Sr. Jorge Manuel Ferreira – para a sua
substituição.
O Sr. presidente da mesa colocou à votação a posse deste novo membro. Tendo
a posse sido aprovada por unanimidade.

3º Outros assuntos de interesse
O Sr. presidente de mesa deu a palavra aos membros da Assembleia.
O Sr. Ilídio Manuel questionou o Sr. presidente da junta:
- sobre o andamento das obras nas estradas dos: Pedrosos; Soalheiras; e rua do
Cemitério. Mostrando o seu desagrado da forma como têm sido conduzidas estas obras.
Dado terem sido iniciadas há largos meses e estarem paradas há um longo período;
- quando será reposta a circulação na rua Central dado o corte da estrada determinado
por ordem judicial.
- questionou ainda sobre a situação dos ATL’s na Cavaria;
- e sobre a passagem desnivelada sobre os caminhos-de-ferro e Vermoil.
O Sr. presidente da junta respondeu:
- que de facto as obras nas estradas referidas não estão a decorrer conforme previsto,
dado o empreiteiro estar em falta. Inicialmente marcou o asfaltamento para o mês de
Novembro e alterou a obra para Janeiro;
- sobre a rua Central, tem conhecimento que Câmara já fez o pedido de expropriação do
terreno. Quando o processo for concluído será reposta a circulação.
- quanto aos ATL’s na Escola da Calvaria, a nível de infra-estruturas está tudo
concluído. Mas dado não existirem crianças em número suficiente não está a funcionar.
Espera-se que em 2005/2006, se consiga o número de crianças suficientes o
funcionamento desta infra-estrutura. A junta espera, ainda, assegurar transporte das
crianças de Vermoil, Ranha e Matos.
- a passagem desnivelada já está determinada e adjudicada. Pelo que a sua construção
irá iniciar-se muito brevemente.
O Dr. Manuel Ferreira demonstrou o seu desagrado com o projecto para a
passagem desnivelada. Concretamente com o acesso que está previsto junto à ponte do
rio Arunca. O acesso será feito com uma curva demasiado acentuada o que irá dificultar
o trânsito.
Questionou, também, se a estrada junto ao centro de dia está com as medidas
regulamentares.
Terminou a sua intervenção perguntando ao Sr. presidente se houve alguma
reacção ao voto de protesto apresentado pela Assembleia à Câmara de Pombal.

O Sr. Presidente respondeu:
- o percurso apresentado para a passagem desnivelada é o mais adequado. A curva
acentuada poderá ser minimizada com o alargamento da ponte, já existente, sobre o rio
Arunca. A junta tentou esse alargamento junto da Refer mas esta remeteu essa
responsabilidade para a Câmara Municipal.
- quanto à rua do centro de dia está com as medidas normais, mas apenas com passeio
de um dos lados. Dadas as dificuldades em negociar com os proprietários dos terrenos.
Foi a melhor solução conseguida.
- relativamente ao voto de protesto, este foi apresentado, mas não foi obtida qualquer
reacção.
O senhor Jorge Manuel Ferreira questionou o senhor presidente da junta sobre:
- dado na Ranha e Matos já estarem servidos com uma rede privada de água, em que
termos será feito o abastecimento com a rede camarária;
- qual a localização para a zona industrial de Vermoil;
- para quando o alargamento e asfaltamento da estrada de Vermoil às Meirinhas, pela
Mata do Casal Galego;
- se existe autorização das entidades competentes para a colocação do colector do
saneamento básico, junto ao rio Arunca, e se se acautelou, em caso de cheias, que o
conteúdo do colector não transborde para o rio.
O senhor presidente da junta respondeu:
- a nova rede de água será feita do outro lado da estrada para não afectar a rede
existente. Após a sua conclusão todos os residentes serão obrigados a pagar a nova
baixada mas não serão obrigados a colocar contador ou a consumir água.;
- a localização da zona industrial será no Pocejal, na zona da Isosfer;
- está pedido o melhoramento da estrada de Vermoil às Meirinhas, mas não há previsão
para o início das obras, entretanto tem sido feitas pequenas intervenções, pela junta,
para o melhoramento da estrada;
- quanto às autorizações para a colocação do colector, esta é uma obra da competência
da câmara. Como tal esta questão deve ser colocada a esta entidade.

Período da ordem do dia:
1º Intervenção do presidente da Junta para informações diversas:
Foi dada a palavra ao Sr. presidente da junta, que relatou a actividade da Junta
desde a última Assembleia de Freguesia:
- Asfaltamento da rua da Chieira;
- Na rua do centro de dia e na rua do Cemitério foi feito o saneamento básico e
pluvial. Foi, ainda, feito o empedramento nestas estradas;
- Colocado lancil na rua da filarmónica e junto ao centro de dia;
- Iniciado o alargamento e saneamento na estrada de Vermoil à Ranha;
- Colocado aquecimento no centro de saúde e na pré-primária de Vermoil;
- Construção de dependência para arrumações do centro de saúde;
- Iniciados os ATL’s em Vermoil;
- Foi feita a organização das festas do Bodo das Castanhas.

2º Apreciação, discussão e votação do plano de actividades para 2005
Foi dada a palavra ao Sr. presidente da junta, que leu e explicou o plano para
2005.
Os elementos da bancada do PS mostraram-se surpreendidos por o plano do
ano de 2005 ser praticamente igual ao de 2004. Fincando, segundo estes elementos, a
sensação de que o que estava projectado não se concretizou.
O senhor presidente da junta respondeu que na realidade não se consegue fazer
tudo num só ano. Mas, que se inscrevem uma série de projectos no plano para que mais
breve possível se possam concretizar.
Posto isto, estes elementos, acham mais correcto chamar-se – plano de
intenções – e não plano de actividades.
O presidente da mesa apresentou a sua discordância, quanto ao ponto 9.1 do
plano em referência – construção de bancadas no campo de futebol de Vermoil. Dado
este tipo de obra ser da competência do clube desportivo e não da junta de freguesia.
Na sua opinião este tipo de iniciativas deve ser do clube desportivo e
eventualmente contar com algum apoio da junta. Sob pena de outras associações
reivindicarem os mesmos direitos.

Toda a assembleia de freguesia partilhou da mesma opinião do presidente da
mesa. Devendo a junta de freguesia fazer uma discussão alargada sobre este ponto.
O senhor presidente da junta informou que a bancada não será apenas para
servir o clube de futebol. Pois, a parte inferior será aproveitada para armazém da junta
de freguesia.
Vários membros da assembleia, lembraram que existem outros espaços, como a
escola do Tojal, que podem eventualmente servir de armazém. Achando que este
argumento é apenas um subterfúgio para ser a junta a fazer a construção da bancada.
Dada toda a assembleia, discordar de que a junta de freguesia assuma esta
construção, foi colocado à votação o plano de actividades para 2005, condicionando a
novas discussões, o ponto 9.1 do plano.
De seguida o Presidente de mesa colocou o plano de actividades para 2005 a
votação, tendo este sido aprovado por unanimidade, com o condicionamento referido.
3º Apreciação, discussão e votação do orçamento e grandes opções do plano
para 2005
O senhor presidente da junta leu, explicou e respondeu às dúvidas colocadas.
De seguida o Sr. presidente da mesa, colocou o orçamento e as grandes opções
do plano para 2005 à votação, tendo este sido aprovado com as abstenções dos senhores
Dr. Manuel Ferreira e Jorge Manuel Ferreira.
4º Discussão e votação de proposta da junta de freguesia sobre atribuição de
nomes a novas ruas da freguesia:
A junta apresentou a seguinte proposta para os nomes das seguintes ruas:
- Estrada junto ao centro de dia (da rua da Serrada à urbanização Fonseca) – Rua
do Centro Social;
- Estrada da rua da Serrada, paralela à rua dos Combatentes, até estrada do
Pocejal – Rua do Outeiro do Olival;
- Estrada da rua anterior à rua dos Combatentes – Travessa do Olival;
- Estrada na Lagoa com a rua Marcelo Caetano – Rua do Brejo.

Relativamente à proposta da rua do Outeiro do Olival, o Dr. Manuel Ferreira,
propôs à apreciação da assembleia outra sugestão – Rua Ilídio da Mota – dado ter sido
uma pessoa que se destacou positivamente na sociedade de Vermoil, pelas diversas
actividades empresariais e sociais que desenvolveu ao longo da sua vida. E, por ser uma
rua termina com a vivenda onde residiu.
O senhor presidente da junta recebeu com agrado a proposta, assim como toda a
assembleia, excepto o Sr. António Mendes. Que não só discordou da proposta como
lembrou à assembleia de que está determinado, por uma assembleia de mandato
anterior, que não se poderão atribuir nomes de pessoas a ruas da freguesia – salvo com o
acordo de todos os residentes na respectiva rua – Lembrou, ainda, que é proprietário de
um terreno na referida rua.
A junta entendeu retirar a proposta para a rua do Outeiro do Olival e da Travessa
do Olival, para reapreciar a proposta.
Foram então colocadas à aprovação da assembleia as seguintes ruas:
- Rua dos Centro Social;
- Rua do Brejo;
As quais foram aprovadas por unanimidade.
5º Outros assuntos de interesse para a freguesia:
Não existiram intervenções.

Por sugestão do senhor presidente da mesa, foi aprovado por unanimidade um
voto de pesar pelo falecimento do Reverendíssimo Senhor Padre Adelino da Silva
Nunes.
Pela louvável intervenção pastoral e cívica ao longo dos dezassete anos de
entrega e trabalho desenvolvido na Paróquia de Vermoil.
Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente de mesa declarou encerrada a
sessão.
Lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente assinada,

