
 
Acta número um de 2005 

 
 
 Aos vinte e sete dias do mês de Abril de 2005, pelas vinte e uma horas e quinze 
minutos, por convocatória individual de 15 de Abril 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, tendo 
endereçado ao Sr. Presidente mesa o seu pedido de demissão. Dando-se de seguida 
início à ordem de trabalhos. 
  
 
 Período antes da ordem do dia: 
 
  

1º Leitura e aprovação da acta da última Assembleia de Freguesia: 
  

O Sr. presidente da mesa deu a palavra ao Sr. Ilídio Manuel que leu a acta da 
referida reunião. Após a leitura, colocou a acta a votação tendo esta sido aprovada por 
unanimidade. 

 
 
2º Outros assuntos de interesse 

  
O Sr. presidente de mesa deu a palavra aos membros da Assembleia. 
 
O Sr. Jorge Manuel Ferreira, referiu-se ao facto de a reunião estar marcada para 

as 20h30m e só ter tido início às 21h15m. Com a agravante de a porta da sede da junta 
de freguesia estar fechada à hora marcada. 

Lamentou que o caso da rua Central tenha chegado ao ponto que cegou. 
Alertou que a falta de estacionamentos em Vermoil poderia ser evitada caso a 

junta se tivesse oposto à construção do edifício do adro, tendo aproveitado este espaço 
para estacionamento. 

Pediu um projecto para a estrada da Mata do Casal Galego e não apenas um 
alargamento e asfaltamento. 

Relativamente à estrada da Ranha queixou-se do facto da obra se protelar ao 
longo de tanto tempo e que é urgente o seu asfaltamento. Lamentou, ainda, que este 
asfaltamento será agora feito à pressa, apenas para cumprir o calendário eleitoral. 

 



 
Questionou acerca do destino dos esgotos, já que o colector do saneamento passa 

dentro do rio. Afirmou que a Câmara Municipal não tem projecto para o colector nem 
licenciamento para o mesmo. 

O Sr. presidente da junta informou que o colector não passa dentro do rio, mas 
sim na sua margem. O destino dos esgotos é a ETAR em Pombal. E, que esta é uma 
obra da responsabilidade da Câmara, como tal devem ser a ela colocadas as questões de 
licenciamento. 

 
O Sr. António Mendes, questionou o Sr. Presidente da junta há cerca das 

construções das valetas nas Soalheiras. 
O Sr. Presidente informou que a obra já está adjudicada e que em breve o 

empreiteiro a deve realizar. 
 
 
 
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: 
 
- O processo de expropriação do terreno na rua Central – em Vermoil – está bem 
encaminhado. Entretanto já foi aprovado em Concelho de Ministros, tendo sido 
considerado de utilidade pública. 
- Foram asfaltadas as ruas: das Soalheiras; Outeiro da Mata; Pedrosos; 
Filarmónica; Vale do Lobo; Centro Social; Santo António; e travessa do Vale do 
Lobo. 
- Assentamento de lancil na rua do Outeiro da Mata; 
- Saneamento no Outeiro da Ranha, da ponte da auto-estrada até ao IC2; 
- Electrificação dos sanitários e parque de merendas em Santo António das 
Pinheiras; 
- Alargamento da estrada da Canavieira. 
 
 
 
 
 



 
2º Apreciação, discussão e votação do relatório e contas do ano 2004. 
 

 Foi dada a palavra ao Sr. presidente da junta, que leu e explicou 
detalhadamente o relatório e contas do ano 2004. 
 O Sr. Jorge Ferreira lamentou o facto de o Tesoureiro da junta de freguesia não 
estar presente na assembleia onde as contas são apresentadas. 
 Após terem sido esclarecidas algumas dúvidas o Sr. Presidente da Mesa 
colocou o relatório e contas do ano 2004 a votação, tendo sido aprovado por maioria 
com o voto contra do Sr. Jorge Manuel Ferreira. 
 

 
3º Discussão e votação de autorização a conceder à junta de freguesia para 

compra dos seguintes terrenos: 
 - Parcela de terreno na Telhada onde estão localizadas as ruínas 

romanas; 
 - Parcela de terreno em Santo António junto ao parque de merendas; 
 - Parcela de terreno em Santo António junto à praia fluvial. 
 
 
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da junta que apresentou as seguintes 

proposta de compra: 
 
- Parcela de terreno na Telhada onde estão localizadas as ruínas romanas: 
 Artigo n.º 4614 – rústico – da freguesia de Vermoil – de José da Costa 

Ruas – Com a área de 1.840m2. 
O interesse na compra deve-se ao facto de se querer preservar e proteger as 

ruínas romanas e mais tarde criar condições para estas poderem ser visitadas. 
A proposta para a compra é de cinco mil euros. 
 
O Sr. presidente da mesa colocou a proposta à votação tendo sido aprovada por 

maioria com o voto contra do Sr. Jorge Manuel Ferreira. 
 
- Parcela de terreno em Santo António junto ao parque de merendas: 
 Artigo n.º 408 – rústico – da freguesia de Vermoil – de Maria de Jesus 

Pereira – Com a área de 660m2. 
Este terreno é necessário para o parque de merendas de Santo António das 

Pinheiras. 
A proposta para a compra é de dois mil euros. 
 
O Sr. presidente da mesa colocou a proposta à votação tendo sido aprovada por 

unanimidade. 
 



  
- Parcela de terreno em Santo António junto à praia fluvial. 
 Artigo n.º xxxx – rústico – da freguesia de Vermoil – de xxxx – Com a 

área de xx 2.200m2. 
Este terreno é necessário para a praia fluvial. 
A proposta para a compra é de xx dez mil euros. 
 
O Sr. presidente da mesa colocou a proposta à votação tendo sido aprovada por 

maioria com as abstenções da Dra. Sandra Ferreira, do Dr. Manuel Ferreira, do Sr. 
Carlos Santos e voto contra do Sr. Jorge Manuel Ferreira.  

 
 
4º Outros assuntos de interesse para a freguesia: 
 
Não existiram intervenções. 

 
Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente de mesa declarou encerrada a 

sessão. 
 
Lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente assinada, 


