
 
 
 
 
 

Acta número três de 2006 
 
 
Ao vigésimo nono dia do mês de Setembro de 2006, pelas vinte e duas horas, por 

convocatória individual de dezanove de Setembro e edital afixado na mesma data, 

realizou-se uma sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, na Sede de 

Junta de Freguesia. 

 

Aberta a sessão pelo Presidente de Mesa, Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, e feita a 

chamada, verificou-se a presença de todos os elementos da Assembleia de Freguesia, 

dando-se de seguida início à ordem de trabalhos. 

  
 
Período antes da ordem do dia: 
 
  
1º Leitura e votação da Acta da Assembleia de Freguesia anterior 
  
Dado a abertura do período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente de Mesa, Manuel 

Sobreiro Ferreira levou a votação a Acta nº 2 de dois mil e seis, à qual se registou a 

aprovação por maioria, com uma abstenção da Sra. Sandra Ferreira. 

 

2º Intervenções na Generalidade 
  
Dada a palavra aos Membros da Assembleia pelo Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro 

Ferreira, o Sr. Manuel Ferreira, referiu que, no Outeiro da Ranha existe uma rua 

localizada entre a Rua S. Vicente e a Rua Fonte dos Pinheiros ainda sem nome, 

sugerindo o nome “Cova da Ameeira” para a referida rua. 

Alertou ainda, para a limpeza de valetas na rua Sta Clara, e para a intervenção na 

estrada que liga a Rua da Areia Gorda ao Vale Salgueiro. 

O Sr. Presidente da Junta, Ilídio da Mota, em relação à proposta para o nome da rua 

“Cova da Ameeira” referiu que ficaria a sugestão para a aprovação na próxima reunião  

 



 

 

 

 

 

de Assembleia. No que se referia à limpeza de valetas, disse que seria feito assim que 

possível. 

 

O Sr. Joaquim Morais, referiu que na última acta, na ordem de trabalhos que referia a 

aprovação do sentido único para a rua em Vermoil, o seu voto não tinha sido a favor, 

como constava, sendo sim a favor da fase de experimentação da proposta. 

Alertou ainda para a limpeza de valetas, sugerindo que a Junta de Vermoil se agrupasse 

com outras Juntas elaborando acordos para aquisição de máquinas. 

O Sr. Presidente da Junta, referiu que não podíamos “brincar ” com decisões tomadas 

em assembleias anteriores, visto o assunto ter sido discutido e aprovado, referindo mais 

uma vez que o período de experimentação iria ser efectuado como tinha sido aprovado 

em reunião anterior de assembleia, e se, se verificasse inconvenientes à mobilização que 

se voltaria a repensar noutra solução. Explicou ainda que a proposta já tinha sido 

apresentada à Câmara Municipal de Pombal e que o processo se tinha procedido sem 

inconvenientes. 

 

A Sra. Sandra Ferreira alertou uma vez mais para o desnível das concordâncias da Rua 

25 de Abril, manifestando a sua preocupação para a aproximação do Inverno e o 

consequente agravar da situação. Alertou ainda para os pinheiros que estão na 

eminência de cair devido aos fogos que assombraram a nossa Freguesia, sugerindo que 

a Junta procedesse ao aviso da população para os potenciais perigos e para o corte das 

árvores, à semelhança da Junta de Freguesia de Carnide. 

O Sr. Presidente da Junta referiu que já tinha efectuado todos os procedimentos junto à 

Câmara Municipal, tendo alertado o executivo da Câmara em visita à Freguesia para as 

referidas concordâncias. Referiu, ainda, que a Junta iria minimizar a situação com a 

colocação de touvenant. Sugeriu que os moradores daquela rua manifestassem o seu 

descontentamento ao executivo da Câmara, através de um baixo assinado, reforçando 

assim o pedido de intervenção da Junta de Freguesia. 

 



 

 

 

 

 

 

Em relação à queda das árvores, o Sr. Presidente da Junta informou que tinha sido 

notificado pela Junta de Estradas para ajudar a resolver o problema, minimizando 

eventuais acidentes, e que, a Junta iria proceder à informação, alertando a população de 

toda a Freguesia. 

 

O Sr. Carlos Costa alertou para os danos que a chuva tinha provocado na estrada das 

Oliveirinhas, alertando a Junta de Freguesia para a necessidade de intervenção. 

Manifestou ainda o seu contentamento perante a limpeza das valetas. 

 

O Sr. Daniel Brito Ferreira, alertou para o perigo que se verifica na rua principal do 

Outeiro da Ranha, pedindo a colocação de sinalização alertando ao perigo e até mesmo 

à colocação de raills de protecção.  

Referiu ainda que se procedesse ao nível entre tampas do saneamento básico e estrada e 

que a Junta verificasse na Venda Nova as caixas de água que estavam abertas e sem 

sinalização. 

 O Sr. Presidente de Junta referiu que em relação à sinalização da estrada já tinha sido 

efectuado o levantamento das necessidades, sendo colocado os sinais de alerta para 

perigo. No que se refere aos raills de protecção o Sr. Presidente referiu que a Câmara 

Municipal tinha reprovado a sua colocação.  

Em relação ao nível das tampas do saneamento básico informou que a Junta de 

Freguesia já tinha notificado a Câmara Municipal e que a Junta estava a fazer os 

possíveis para minimizar o problema com os recursos que tem, visto a empresa que 

efectuou a obra ter aberto falência. 

 

O Sr. Luís Ferreira alertou uma vez mais para a estrada que liga a freguesia de 

Meirinhas à de Vermoil, e para a necessidade de intervenção nas valetas. 

O Sr. Presidente de Junta referiu que já tinha informado a Câmara Municipal para o 

problema, e que tudo o que ocorra na via pública é da responsabilidade do Município de  



 

 

 

 

 

 

Pombal. Informou, ainda, que tinham sido feitos arranjos, mas que as chuvas os tinham 

danificado. A Junta de Freguesia já tinha feito o levantamento da situação e que iria 

intervir para ligar as duas freguesias de uma forma justa. 

O Sr. Presidente referiu ainda que se deveria proceder á limpeza de valetas com mais 

regularidade, mas que os meios que tinha ao seu dispor eram poucos para uma freguesia 

tão grande. 

 

Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Manuel Sobreiro 

Ferreira, passou ao ponto número um do período da ordem do dia. 

 

Período da ordem do dia:
 

 
1º Intervenção do Presidente da Junta de Freguesia para apresentação da 

Actividade da Freguesia, no período de três de Junho a dezanove de Setembro de 

dois mil e seis  

 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente de Junta, que relatou as actividades desenvolvidas 

pela Junta de Freguesia no período de 3 de Junho a 19 de Setembro de 2006 (documento 

em anexo). 

 

No que se refere à educação, o Sr. Presidente de Junta realçou a construção de uma nova 

sala no 1º CEB do Outeiro da Ranha e o preço dos almoços de 2, 30 Euros. 

Nas actividades relatadas de Informação e Divulgação deu um voto de agradecimento a 

Pedro Gameiro, responsável pela criação da nova imagem do Site da Freguesia, 

informando ainda que este trabalho tinha sido gratuito. 

Referiu ainda que em relação ao proprietário do terreno onde se irá construir as 

bancadas no campo de futebol de Vermoil, consta em ofício assinado pelo antigo  

 



 

 

 

 

 

executivo que a propriedade é da Junta de Freguesia, possibilitando agora o avanço da 

obra sem mis discussões e intrigas. 

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia, referiu que a visita à freguesia pelo executivo da 

Câmara tinha sido muito importante, sentindo-se já resultados e esperando resultados 

futuros. 

Informou que, nesta visita, o executivo da Junta tinha realizado alguns pedidos e alertas, 

nomeadamente para a construção de um pólo escolar, para o saneamento básico, para 

arranjos na estrada principal dos Matos da Ranha, para o asfaltamento de todas as ruas 

que tenham habitação e para intervenção na ponte do rio Arunca. 

Referiu ainda que tinha alertado o executivo da Câmara para a necessidade de revisão 

do projecto para a praia fluvial, manifestando o interesse de construir na zona projectada 

para praia fluvial uma zona de lazer com uma represa, parque de merendas e circuito de 

manutenção.  

Este, agradeceu e louvou a presença dos representantes das diversas associações da 

freguesia, manifestando a sua tristeza pelo facto de duas associações não se terem feito 

representar, como é o caso da Filarmónica de Vermoil e da Associação Desportiva de 

Vermoil. 

 

O Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, congratulou o trabalho 

feito pela Junta de Freguesia e o trabalho realizado pelas diversas associações. 

Comentou ainda ter visto o entusiasmo do executivo da Câmara durante a visita à 

Freguesia e congratulou uma vez mais o trabalho e esforço exaustivo da Junta de 

Freguesia. 

E, não havendo comentários às actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia, o Sr. 

Presidente da Assembleia, Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, passou ao ponto número dois 

do período da ordem do dia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2º Deliberação da proposta da Junta para atribuição do nome “Travessa da Fonte” 

à rua que liga a rua 1º de Maio à rua José Gaspar, na Lagoa 
 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente de Junta que explicou existir uma travessia que liga 

a rua 1º de Maio á rua José Gaspar, na Lagoa, com o nome “travessa 25 de 

Abril”atribuído por um morador. Tendo-se verificado a situação, e, em conformidade 

com os moradores, a junta propõe para essa travessia o nome “Travessa da Fonte”. 

 

Não havendo dúvidas em relação à Travessia em questão, o Sr. Presidente de Mesa, 

Manuel Sobreiro Ferreira, levou a proposta para aprovação, tendo sido aprovado por 

unanimidade. 

 

3º Deliberação da proposta da Junta para regra de abastecimento de água na 

Fonte da saúde: propondo-se que: “cada pessoa poderá encher o máximo de 50 

Litros de água seguidos, por exemplo 10 garrafões de 5 Litros, esgotado este limite 

a pessoa deverá regressar ao fim da fila aguardando novamente a sua vez” 

  
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente de Junta, que referiu ter registado diversos 

problemas na Fonte da Saúde, tendo a Junta de Freguesia colocado uma regra de 

abastecimento de água nesse local de forma a colocar ordem e de apaziguar os conflitos 

até aí manifestados. Mas, perante esta placa, os conflitos voltaram a acontecer, 

levantando-se a legalidade da mesma perante as autoridades. De facto a placa com a 

regra : “cada pessoa poderá encher o máximo de 50 Litros de água seguidos, por 

exemplo 10 garrafões de 5 Litros, esgotado este limite a pessoa deverá regressar ao fim 

da fila aguardando novamente a sua vez” não estava em conformidade com o decreto de 

lei, pois será necessária a sua homologação. 

 

 



 

 

 

 

 

O Sr. Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira, levou a proposta da regra a 

votação, tendo sido aprovada por unanimidade, tendo sido também aprovada por 

unanimidade a colocação da placa devidamente homologada. 

 

4º Deliberação sobre a disponibilização do anexo lateral norte da Igreja Velha de 

Vermoil para instalação inicial e provisória do Museu João de Barros, que será 

criado pelo Município de Pombal em colaboração com a Freguesia de Vermoil   

 
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente de Junta, que comunicou a intenção do Município 

de Pombal e da Junta de Freguesia em construir um edifício de raiz que albergasse o 

Museu João de Barros.  

A Junta de Freguesia sugeriu ao executivo da Câmara Municipal que fosse feita, numa 

primeira fase, a recolha de peças e que fossem colocadas no anexo lateral norte da Igreja 

Velha de Vermoil, até que se levasse a cabo a construção do museu, permitindo assim, 

revitalizar e embelezar esta área em questão. 

O executivo da Junta irá apresentar o projecto para aprovação do Bispo de Leiria-

Fátima, sendo necessária a deliberação da Assembleia.   

 

O Presidente da Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira, levou a proposta a votação, tendo sido 

aprovada por unanimidade, podendo a Junta de Freguesia realizar todos os 

procedimentos necessários para a realização da primeira fase do Museu João de Barros. 

 

5º Deliberação da proposta da Junta de Freguesia para compra de Terreno, artigo 

nº 4614 da Freguesia de Vermoil, com área de 1840 m2 , onde se encontram as 

Ruínas Romanas da Telhada, no lugar da Calvaria pelo valor de 5000,00 Euros, 

dando poderes à Junta para a realização da respectiva escritura de compra  

 
Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta que passou a informar que esta deliberação 

já existia no executivo anterior, mas possivelmente, por lapso a escritura não se tinha  



 

 

 

 

 

 

efectuado, e que, o valor de compra tinha sido aprovado em assembleias do executivo 

anterior. 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia realça a importância para a aquisição deste 

terreno, considerando importante a sua limpeza, estudos e preservação.  

 

O Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, explicou que este era um assunto já tratado pelo antigo 

executivo e que tendo expirado o prazo era necessária nova deliberação pela assembleia, 

levando assim a proposta a votação, registando se a aprovação da deliberação para a 

Junta efectuar a escritura por maioria com uma abstenção do Sr. Joaquim Morais.  
 

6º Período para intervenção do público assistente 

Não havendo intervenções do público assistente, e nada mais havendo a tratar, o Sr. 

Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira, declarou encerrada a sessão, lavrando-se 

a presente acta que vai ser devidamente assinada. 

 

 

 

 
 
 
 


