
Acta número três de 2007 

 

Ao vigésimo nono dia do mês de Setembro, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 

por convocatória individual de vinte de Setembro e edital afixado na mesma data, 

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

Associação de Vizinhos e Amigos dos Matos da Ranha. 

 

Verificando-se a ausência de Luís Ferreira, Joaquim Morais; Manuel dos Santos 

Ferreira e Américo Marques, todos com falta Justificada, o Sr. Presidente da 

Assembleia, iniciou a reunião de assembleia agradecendo à direcção da Associação de 

Vizinhos e Amigos, congratulando o executivo da Junta de Freguesia por continuar a 

descentralizar as reuniões de assembleia.  

 

 

Período de antes da ordem do dia: 

 

1. Leitura e votação da Acta da Assembleia de Freguesia anterior 

O Sr. Presidente da Assembleia, Manuel Sobreiro Ferreira, pediu a dispensa da leitura 

da acta, visto todos terem recebido o documento atempadamente, perguntando se havia 

algum comentário ou alguma alteração a realizar. 

O Sr. Daniel Ferreira pediu que se alterasse o ponto em que se refere a sua ausência, 

devendo constar a justificação da sua falta, o que foi confirmado. 

Não havendo mais comentários, a acta foi levada a votação, tendo sido aprovada por 

maioria, registando-se uma abstenção de Daniel Ferreira. 

 

2. Intervenções na generalidade  

Dada a palavra aos membros da Assembleia pelo Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro, 

o Sr. Carlos Costa enalteceu a Junta de Freguesia pela limpeza das valetas. 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Ilídio da Mota, realçou o investimento que se 

tinha realizado num corta sebes. Informou ainda que a Câmara Municipal iria ceder o 

seu Corta Sebes a partir do dia 8 de Outubro e que a limpeza das valetas iria continuar, 

de forma a dar resposta a toda a freguesia. 

 



O Sr. Daniel Ferreira alertou para o alcatrão deixado na estrada junto ao café Pôr-do-sol, 

nos Matos da Ranha, pedindo à Junta de Freguesia que realizasse a limpeza da estrada. 

Questionou a Junta de Freguesia pela alteração da sinalização horizontal no IC2 junto 

do café Pôr-do-sol e Restaurante Litoral, alertou para a concordância de estradas na Rua 

da Escola nos Matos da Ranha e questionou ainda a Junta de Freguesia pelo estado em 

que se encontrava a estrada Principal do Outeiro da Ranha, após a passagem do 

saneamento básico e águas.  

O Sr. Presidente de Junta, em relação ao alcatrão na estrada junto ao café Pôr-do-sol 

referiu que iria averiguar, mas que à partida a proveniência seria do IC2 e por isso da 

responsabilidade das Estradas de Portugal, pelo que iria oficiar esta entidade no sentido 

de a mesma proceder à remoção do mesmo. No que diz respeito à concordância das 

estradas na Rua da Escola nos Matos da Ranha, referiu mais uma vez que a Junta de 

Freguesia está à espera que passe o saneamento básico para proceder à reparação. Sobre 

o estado da estrada da Rua Principal do Outeiro da Ranha, referiu que a Junta tem 

alertado a Câmara Municipal, passando pelo sector de viação, obras públicas, vereador e 

Presidente da Câmara. 

Em relação à alteração verificada no IC2, junto do café Pôr-do-sol e Restaurante Litoral 

o Sr. Presidente de Junta referiu que contactou o Vereador Diogo Mateus e este também 

não tinha conhecimento das alterações realizadas. Contactou o director da Direcção de 

Leira das Estradas de Portugal pela falta de alternativas e a justificação dada foi a 

segurança de todos. O Sr. Presidente de Junta referiu ainda que contestou a justificação, 

mas que não obteve mais nenhuma resposta. Ainda sobre o IC2, mas, neste caso nas 

rotundas que se pretendem construir, o Sr. Presidente de Junta referiu que sugeriu 

semáforos e inversão de marcha. Concluiu que concordava com os cortes, caso fossem 

necessários para a segurança de todos, mas com alternativas viáveis. 

 

 

Período da ordem do dia: 

 

1. Apresentação e discussão da Actividade da Freguesia desde 7-06-2007 até 

19-09-2007; 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que passou à apresentação da 

actividade da Freguesia, salientando a edição do Boletim da Freguesia “Notícias de 

Vermoil”, no qual constam muitas das actividades desenvolvidas pela Junta. Deixou um 



agradecimento à Patrícia Gaspar pelo excelente trabalho que tem desenvolvido na 

edição deste boletim. 

Das muitas actividades da Junta de freguesia (ver documento em anexo), o Sr. 

Presidente da Junta realçou a finalização da construção da habitação social para 

munícipe da Lapa, com o apoio da comunidade. 

Refere também o serviço do B@M, o espaço NET com dois computadores, o acesso à 

Internet sem fios no centro da Freguesia e ainda a bolsa de emprego, que segundo o Sr. 

Presidente tem funcionado de uma forma muito contida por não se ter verificado muita 

procura deste serviço. 

Explica ainda que os Correios estão a funcionar desde Maio na sede da Junta de 

Freguesia e aproveitou para agradecer o trabalho e empenho da Natália António. 

No que se refere à área da rede viária e pedonal, o Sr. Presidente deixa um 

agradecimento especial aos habitantes da rua Fernandes Tomás do Outeiro da Ranha 

que contribuíram com a mão-de-obra na construção dos passeios.  

No que diz respeito á área da saúde, informa toda a assembleia e público assistente que 

Vermoil tem finalmente um médico de família, a Dra. Cláudia Ribeiro. 

Informou da atribuição de números policia (números de portas), trabalho desenvolvido 

por quatro jovens que colaboraram com a Junta de Freguesia no período de férias. 

Comunicou que o elevador da Junta de Freguesia ficou pronto e que se encontra em 

funcionamento. 

Explica que a Filarmónica de Vermoil recebeu uma orquestra da Alemanha e que a 

Junta de Freguesia tinha atribuído um subsídio para o almoço destes dois grupos.  

Continuando a explicar as actividades da Juta de Freguesia, e, no que diz respeito às 

brigadas de prevenção, agradece o empenho e voluntariado dos membros que 

participaram nas mesmas, 32 elementos que deram origem a 8 brigadas de prevenção. 

Agradeceu também à Câmara Municipal de Pombal e aos Bombeiros, pelo apoio e 

formação dada. 

No que se refere aos limites da Freguesia de Vermoil com a Freguesia de Carnide, 

informou que a Câmara Municipal vai intervir neste processo, já que as duas freguesias 

não chegam a nenhum acordo no que se refere aos limites de território. 

Terminada a explicação e relato das actividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia, 

o Sr. Manuel Sobreiro passou para o ponto número 2 do período da ordem do dia. 

 

 



 

2. Deliberação de proposta da Junta de Freguesia para atribuição do nome 

“Travessa do Outeirinho” à estrada que liga à Rua do Outeirinho; 

 

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia explicou que existem na freguesia algumas ruas 

sem nome, como o caso do ramal que liga à rua do Outeirinho, propondo o nome 

“Travessa do Outeirinho” para a mesma. 

O Sr. Presidente da Assembleia, Manuel Sobreiro, levou a proposta a votação, tendo 

sido aprovada por unanimidade. 

 

3. Informações e discussão sobre a abertura do novo ano lectivo 2007/2008; 

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia passou a relatar as actividades desenvolvidas e 

realizadas pela Junta, no período acima referido, salientando a manutenção dos edifícios 

escolares, a distribuição de almoços, prolongamento escolar e actividades de 

enriquecimento curricular. 

 

4. Informações e discussão sobre o certame do Bodo das Castanhas 2007; 

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia referiu que o Bodo das castanhas é uma feira 

centenária, e que desde 1999 é organizada pela Junta de Freguesia com a colaboração 

das diversas associações da Freguesia. Referiu ainda que a Junta colabora com a 

colocação da tenda e que é uma forma de apoiar as associações locais, visto a Junta de 

Freguesia não ter orçamento suficiente para subsidiar de outra forma. 

O Sr. Manuel Sobreiro referiu que a Junta e as associações estavam de parabéns pelo 

esforço de manter esta feira viva. 

 

5. Informações e discussão sobre as obras de saneamento básico e água de 

rede nas Ranhas; 

Neste ponto, o Sr. Presidente de Junta de Freguesia começou por dizer que o Outeiro da 

Ranha e os Matos da Ranha representam mais de metade da Freguesia de Vermoil e que 

é uma das poucas zonas que não têm água da rede. Informou que a obra será colocada 

em concurso público e será executada a partir de Março de 2008. 

Esclareceu ainda toda a assembleia e público assistente da importância da alternativa da 

água da rede e pela qualidade que esta poderia ter em relação à água actualmente 

distribuída. 



Espera que todo o processo corra bem e que não se verifiquem danos nas condutas já 

existentes. 

O Sr. Manuel Sobreiro demonstrou a sua satisfação pela obra, pois diz que já há 10 anos 

se ouve falar no saneamento básico e na água da rede para estas localidades. 

 

6. Informações e discussão sobre a nova ponte do Rio Arunca - Vermoil - 

Pinhete; 

Foi com grande insatisfação que o Sr. Presidente de Junta de Freguesia se referiu à 

ponte do Rio Arunca em Vermoil – Pinhete (Santiago de Litém). Depois de muitas 

discussões em assembleia de freguesia e de muitas informações dadas, o Sr. Presidente 

de Junta de Freguesia informa que a construção da ponte sobre o rio Arunca tinha sido 

protelada depois de muitos estudos realizados sobre a melhor localização da nova ponte, 

estudos esses pagos pela Câmara Municipal, e depois de terrenos adquiridos e pagos 

pela Câmara Municipal de Pombal. 

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia lamenta a atitude da Câmara Municipal de 

Pombal, assim como a entrevista do Sr. Presidenta da Junta de Freguesia de Santiago de 

Litém, informando que, a ponte, que já esteve encerrada ao trânsito e posteriormente 

aberta só a ligeiros por não oferecer condições de segurança, se encontra agora aberta de 

novo aos pesados após uma reparação muito breve, na sua opinião sem garantias de 

segurança, e se realmente é viável já poderia ter sido feita há muito tempo evitando os 

muitos constrangimentos que causou e causa. 

O Sr. Manuel Sobreiro repudia a falta de sensibilidade do Autarca de Santiago de Litém 

pelas palavras proferidas, referindo que é de lamentar a sua posição, assim como a 

posição da Câmara em não avançar com a obra. Refere ainda que é lamentável a 

cedência a chantagens. 

 

7. Período de intervenção para o público assistente. 

Dada a palavra ao público assistente, a senhora Célia, enquanto presidente da associação 

de pais dos Matos da Ranha, diz que o serviço de almoços não está a funcionar. Refere 

o uso das panelas térmicas (que cozem demais os alimentos) a qualidade das refeições, 

os tempos dados para a refeição (que a seu ver são reduzidos), a elaboração das 

ementas, a quantidade de comida e a falta de uma máquina de lavar loiça. 

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia responde que o Centro Social Júlio Antunes tem 

tido muito cuidado na confecção das refeições, e o uso das panelas térmicas é disso um 



exemplo, permitindo que as refeições cheguem ao destino na temperatura ideal. Referiu 

ainda que o uso destas está numa fase de experimentação. Comunicou ainda que irá 

alertar a direcção do Centro Social. 

Informou ainda que as cozinhas de todas as cantinas serão equipadas com máquina de 

lavar loiça.  

 

O Sr. Adelino Duarte Pereira congratulou a Junta de Freguesia por descentralizar as 

reuniões da assembleia e por aproximar as decisões à população. Repudiou a atitude da 

Câmara Municipal em relação à ponte de Vermoil dizendo que o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Pombal é uma pessoa de chantagens e de compadrios. 

 

Terminadas as intervenções do público assistente, e não havendo nada mais a tratar, o 

Sr. Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira, agradeceu a todos os presentes em 

especial à direcção da Associação de Vizinhos e Amigos dos Matos da Ranha, 

declarando encerrada a sessão, lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente 

assinada. 


