
Acta número um de 2008

Ao vigésimo nono dia do mês de Abril, pelas vinte e uma horas, por convocatória 

individual de dezoito 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.

Verificando-se a ausência da Dra. Sónia Fernandes, secretária da assembleia, a qual 

apresentou devida justificação ao Presidente da Assembleia de Freguesia. Estando a 

mesa incompleta o Presidente da Mesa convidou o Sr. Daniel Ferreira para secretário, o 

que foi aceite por unanimidade dos presentes, dando-se início à reunião de assembleia, 

com todos os membros do Executivo da Junta de Freguesia presentes.

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, pediu a dispensa da leitura da acta, 

visto todos terem recebido o documento atempadamente, perguntando se havia algum 

comentário ou alguma alteração a realizar.

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

unanimidade.

2. Intervenções na generalidade 

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

o Sr. Manuel Ferreira pediu à junta de Freguesia que proceda à limpeza de entulho que 

se encontra na rua do tanque e de algum material que foi descarregado na Rua do 

Monte. O Sr. Presidente de Junta, Ilídio Mota, e Sr. Tesoureiro, Diogo Botas,

confirmaram que já foi retirada a lenha ali deixada, mas mantinha-se ainda algum 

entulho no local. O Sr. Presidente de Junta acrescentou que a junta de freguesia não é 

uma entidade fiscalizadora, mas esta irá alertar as entidades responsáveis. Apenas existe 

um fiscal, Sr. Amadeu, para todo o concelho. A junta de Freguesia vai tentar saber 

quem são os proprietários, estes são os responsáveis e podem incorrer em coimas de até 

dois mil e quinhentos euros. Este problema também surgiu na Rua da Calçada, a Junta 

de freguesia já fez a participação. 



O Sr. Américo Marques, solicitou esclarecimento sobre o asfaltamento na zona dos 

trabalhos efectuados no dia anterior na rua do Centro em Vermoil, também solicitou 

esclarecimentos sobre a ponte de do Carvalhal. O Sr. Presidente de Junta esclareceu 

que, na Rua do Centro, os trabalhos de reparação das manilhas partidas devido as cheias 

foram efectuados pelos proprietários confinantes. Foi fechado uma pequena abertura a 

superfície, mas apareceu a posteriori um grande buraco e as manilhas encontravam-se 

novamente danificadas. A Junta de Freguesia encaminhará o assunto para o Município 

de Pombal. Relativamente a ponte do Carvalhal, a Câmara Municipal de Pombal, 

quando irá sanear a via, estando o re-asfaltamento previsto para aquando de outras obras 

de asfaltamento na zona. O Sr. Américo Marques, sugeriu que o problema relativo as 

manilhas danificadas deveria ser resolvido recorrendo a uma vala aberta.

O Sr. Carlos Costa, solicitou a reparação da estrada da Gafaria. Informou que os 

madeireiros danificam as estradas. Alertou para a necessidade de verificar a execução 

do muro da casa do Sr. Avelino na Palhaça. O Sr. Ilídio Mota, Presidente de Junta de 

Freguesia, comunicou que a reparação da estrada da Gafanha seria efectuada 

conjuntamente com outros asfaltamentos, previsivelmente no mês de Maio. No que diz 

respeito aos madeireiros (Fontinha e Fontainhas), a Junta de Freguesia considera 

vergonhosos os estragos efectuados por estes nas diversas estradas. A Câmara

Municipal de Pombal já foi informada dos estragos, nomeadamente das valetas de 

cimento. Relativamente ao muro em construção, a Junta já teve conhecimento do 

mesmo e pretende averiguar a situação.

O Sr. Daniel Ferreira, solicitou que fosse averiguada a possibilidade de ser colocado, na 

freguesia de Vermoil, um contentor para materiais vegetais, a semelhança daquele que 

está a caminho da Charneca em Pombal. 

O Sr. Carlos Costa questionou a junta de freguesia sobre se a estrada da Palhaça para a 

Roçadas iria ser reparada. O Sr. Ilídio da Mota informou que a brigada do asfalto irá

efectuar algumas reparações.

O Sr. Luís Ferreira questionou sobre os trabalhos na Estrada da Mata, nomeadamente

asfaltamentos e saneamento. O Presidente de Junta referiu que no que diz respeito ao 



alargamento e asfaltamento não existem quaisquer problemas, não tendo avançado as 

obras por falta do avanço das obras de saneamento básico. A Junta de Freguesia tem 

falado com o Presidente da Câmara Municipal, este tem informado que ainda não existe 

qualquer concurso e não há sinais de execução destes. A Junta de Freguesia comunicou 

que iria efectuar alguns contactos para tentar resolver o problema. O Sr. Manuel 

Sobreiro sugeriu que fosse efectuada apenas a conduta principal de modo a permitir 

efectuar o alargamento e asfaltamento. O Sr. Luís Ferreira disse que a Câmara

Municipal de Pombal informou, já por duas ocasiões, que os trabalhos iriam iniciar-se. 

Também solicitou que fosse efectuada alguma pressão. O Presidente de Junta de 

freguesia, comunicou que a referida pressão estava a ser feita. Foi sugerido pelo 

Presidente de Junta que a Assembleia de Junta emitisse documento de molde a que a 

que está também efectuasse a sua pressão junto das entidades competentes. O presidente 

da Assembleia de Freguesia referiu que em todas as Assembleias tem sido referido o 

mesmo problema pelo que será suficiente para que se exerça a referida pressão. O Sr. 

Américo Marques alertou para a segurança das crianças aquando do transporte destas 

para o colégio. Tendo em conta que as obras não serão iniciadas a curto prazo, é 

necessário efectuar algumas reparações nos aquedutos. A Junta de Freguesia informou 

que estes foram desentupidos, limpos e sinalizados. Estes devem ser alargados 

aproximadamente dois metros, pelo que estes trabalhos serão efectuados aquando dos 

trabalhos de alargamento da via. Segundo informação da Junta de Freguesia, a Câmara 

Municipal de Pombal, não quis sinalizar devidamente esta via. O Sr. Luís Ferreira 

referiu que o alargamento poderia ser efectuado. Foi dito pelo Presidente de Junta de 

Freguesia que é preferível aguardar, para as obras de saneamento e alargamento serem 

realizadas em conjunto, para não existir um intervalo de tempo alargado das mesmas, 

que a acontecer iriam causar grandes transtornos aos residentes. O presidente da

Assembleia de Freguesia propôs que se emitisse  um documento da Assembleia de 

freguesia sobre este assunto para que este seja remetido as entidades competentes.

O Sr. Manuel Sobreiro, solicitou informações sobre o estado em que se encontra a praia 

fluvial e comentou que visto que esta se encontra adjudicada, existe a probabilidade 

deste vir a ser efectuada. Caso isso se verifique, a Câmara Municipal de Pombal deveria 

implementar mais equipamentos desportivos e melhorar o rio. O Presidente de Junta de 

Freguesia, informou que tem existido muitas conversas sobre este assunto e que a Junta 

de Freguesia tem sugerido que a obra não seja executada, visto que tem um custo 



elevado, uma manutenção cara e carece de vigilância. Em alternativa tem proposto fazer 

algo diferente, por exemplo, um parque de apoio e um passeio junto ao rio. A junta de

São Simão e de Santiago de Litém não concordam com nenhuma das propostas. O 

processo inicial foi revisto, mas ainda mais “fantástico”. A Junta de Freguesia de 

Vermoil alertou para a necessidade de efectuar algumas obras antes da praia fluvial, 

nomeadamente a ponte em Vermoil, a Estrada da Mata e os diversos Saneamentos. O 

Sr. Manuel Sobreiro referiu que se deveria dar início a um projecto estruturante em 

termos de requalificação do Rio Arunca , que poderia ter como ponto de partida este 

projecto da praia fluvial , alterado de acordo com as posições já assumidas.

Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Actividade da Freguesia desde 19-12-2007 até 

18-04-2008;

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

actividade da Freguesia. Das muitas actividades por realizadas (ver documento em 

anexo), o Sr. Presidente da Junta realçou as melhorias nos equipamentos escolares 

implementados aos diversos níveis. No que diz respeito ao urbanismo, comunicou que a 

revisão do Plano Director Municipal, se encontra sem grande desenvolvimento, mas a 

Junta de Freguesia estava satisfeita com o trabalho já efectuado pelo Município de 

Pombal. O PDM encontra-se parado devido a não concordância por parte de CCDR 

Centro. O Presidente de Junta informou que a definição dos limites da Freguesia de 

Vermoil se encontrava num impasse difícil de ultrapassar visto que as negociações com 

os representantes da Junta de Freguesia de Carnide se têm revelado infrutíferas, estes 

tem se mostrado irredutíveis. 

Foi efectuado um ofício para a Brisa, para que estes promovam as limpezas das bermas. 

Teve lugar uma reunião com os representantes desta instituição para apresentar a 

degradação das redes de drenagens adjacentes a auto-estrada.

Foi solicitada pela associação de caçadores a cedência de uma sala. Este foi 

encaminhado para a Câmara Municipal de Pombal que efectuou um protocolo com a 

associação, cedendo a Escola da Calvaria, anteriormente ocupada pelas associações: 



Vermoil em Movimento e Equestre, as quais por fraca actividade não se continuava a 

justificar a cedência.

O Presidente de Junta também informou que foi substituído o parque infantil por estar 

obsoleto. Neste equipamento foi colocado areia no lugar da borracha reciclada devido 

ao elevado custo deste pavimento e por a areia garantir mais segurança. A Câmara 

Municipal concordou em suportar os custos desta substituição. Também será colocada 

vedação no muro posterior e na lateral.

A Junta de Freguesia comunicou que foi colocada iluminação pública na rua da 

Belavista.

O Presidente de Junta, comunicou que a Câmara Municipal de Pombal já efectuou o 

projecto para a ponte de Vermoil e que visto ser um projecto oneroso, decidiu efectuar 

candidatura a subsídios para reparação de danos decorrentes das cheias. Foi dada 

informação que o Concelho de Pombal teria direito aos mesmos. Esperando-se saber 

qual o montante que o Estado vai conceder ao Municipio.

No que diz respeito as marchas populares, dado nenhuma associação e nenhum grupo de 

pessoas a querer promover, e dada a falta de mobilização da grande maioria dos 

marchantes não se conseguiu levar a cabo a Marcha da Freguesia de Vermoil.

Tendo em conta que o edifício onde estavam os Correios se encontra livre, a Junta de 

Freguesia resolveu efectuar um museu. O Presidente de Junta aproveitou para lançar o 

repto a população para desenvolver esse museu.

2. Apresentação, discussão e votação das contas da Junta de Freguesia da 

gerência do ano de 2007;

Foram apresentadas as contas relativas ao ano de 2007, (ver documento em anexo). O 

Sr. Presidente da Junta, salientou que o orçamento para o ano de 2007, num valor de 

€400.000,00, teve uma execução de aproximadamente 80%. Faltaram o pagamento de 

alguns subsídios para que se tivesse conseguido uma execução de 100%. Foram 

explicadas pormenorizadamente as diversas rubricas. Não se tendo registado dúvidas, o



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

aprovada por unanimidade.

3. Apresentação, discussão e votação de alteração ao protocolo de delegação 

de competência do Município de Pombal à Freguesia de Vermoil;

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia passou a explicar as alterações no protocolo de 

delegação de competências do Município de Pombal à Freguesia de Vermoil, encontra-

se em vigor €0,20 por transacção e 20% de comissão de taxas. Propõe-se a eliminação

da comissão das taxas de 20% e alteração de da taxa para €0,50 por transacção.

Não se registando dúvidas, o Sr. Presidente da Assembleia levou a proposta a votação, 

tendo sido aprovada por unanimidade e minuta.

4. Apresentação, discussão e votação da sinalização toponímica para a 

freguesia de Vermoil

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia apresentou a proposta para a sinalização 

toponímica para a freguesia de Vermoil, esta é constituída por placa de alumínio com 

letra florescente e com o brasão da Freguesia de Vermoil, o fundo é cinzento com uma 

bordadura branca fixa a um prumo metálico com aproximadamente 1,30m de altura. 

Foi sugerido pelo Sr. Américo Ferreira a colocação de código postal, em resposta o 

Presidente de Junta salientou que estes estão constantemente a sofrer alterações, 

devendo no seu entender não ser a placa sobrecarregada com excesso de informação.

O Sr. Daniel Ferreira sugeriu que em alternativa ao prumo redondo seria preferível que 

este fosse rectangular.

O presidente de Junta frisou que esta alteração será um grande investimento e que este 

será efectuado em diversas fases.

O Sr. Presidente da assembleia, Manuel Sobreiro, levou a proposta a votação com a 

alteração de do prumo redondo para rectangular, tendo sido aprovada por unanimidade.

O Sr. Manuel Sobreiro aproveitou para dar os parabéns a Junta de Freguesia pela 

celeridade com que apresentou a solução para a sinalização.



5. Informação sobre a requalificação da fonte da Saúde e respectiva área 

envolvente;

Neste ponto, o Sr. Presidente de Junta de Freguesia começou por apresentar o estudo 

prévio para a fonte da Saúde e zona envolvente. Tendo sido esclarecidas algumas 

dúvidas relativas ao estudo. Não houve oposição a continuação do projecto.

6. Informação sobre a requalificação do polidesportivo de Vermoil e 

respectiva zona envolvente;

Dada a palavra ao Sr. Presidente de Junta de Freguesia, este informou à Assembleia que 

foi efectuada uma reunião com os representantes da A.D. de Vermoil para 

esclarecimento dos limites dos terrenos adjacentes. Verificou-se que estes inviabilizam 

a execução de projecto anteriormente aprovado pela Assembleia de Freguesia. A 

referida reunião apenas compareceu o Presidente da Assembleia da A.D. de Vermoil. 

Dessa reunião surgiu a informação não confirmada de que a rua envolvente da zona 

desportiva pertence ao clube em causa. A Junta de Freguesia decidiu que seria efectuado 

o ajardinamento do recinto, drenagens das águas pluviais, limpezas gerais, colocação de 

vedações para impedir quedas, Zona de estacionamentos, substituição de rede de 

vedação do polidesportivo. Foi comunicado que a iluminação já se encontra efectuada. 

O Sr. Presidente de Junta, mostrou-se indignado com as verbas já investidas em 

mandatos anteriores na Associação Desportiva de Vermoil, tanto pela Câmara

Municipal de Pombal, como pela Junta de Freguesia, como ainda com fundos do 

Estado, num clube anteriormente sem actividade relevante, sem ter apostado em 

formação e actualmente inactivo.

O Sr. Manuel Sobreiro, solicitou ao Sr. Geraldo, presente na audiência, se não eram 

efectuadas eleições para os corpos gerentes da A.D. Vermoil. Tendo sido dada a palavra 

ao Sr. Geraldo, este informou que as eleições tinham sido convocadas, mas que não 

apareceu nenhuma lista a candidatar-se aos corpos sociais.

O Sr. Manuel Sobreiro, solicitou a Junta de Freguesia que se informa-se sobre à 

legitimidade desta assumir o controlo do clube. O presidente de Junta, propõe-se a 

resolver os problemas existentes, mas suspendeu os projectos para aquela zona.



7. Informações sobre a consulta pública à linha de muito alta tensão 

Batalha/Lavos

O Sr. Presidente, Ilídio da Mota, Informou os presentes que a Assembleia emitiu 

parecer e a Junta de Freguesia enviou ofício para as entidades competentes. Neste caso a 

unidade fez a força, pois toda a freguesia se manifestou de forma legal e formal. Foi 

comunicada a Junta de Freguesia que a referida linha de muito alta tensão não passará 

na Freguesia de Vermoil. O Sr. Manuel Sobreiro sublinhou que a Junta de Freguesia 

informou atempadamente e sob movimentar a população

8. Apreciação, discussão e votação das propostas da Junta de Freguesia para 

atribuição de nome à estrada que entronca na rua Fernandes Tomás e 

termina junto a auto-estrada A1: a) Travessa das Chãs; b) Travessa da 

Quinta e c) Travessa Fernando Tomás;

Após discussão entre os diversos intervenientes, o Sr. Presidente da Assembleia pós a 

aprovação as três soluções, tendo sido aprovada por maioria “Travessa Fernando 

Tomás” com cinco votos a favor, 3 abstenções e 1 voto contra. 

9. Período de intervenção para o público assistente.

Dada a palavra ao público assistente, o Sr. Filipe Leitão questionou a Junta de Freguesia 

sobre quando seria colocada a iluminação pública frente a sua habitação. Em resposta o 

Sr. Presidente de Junta informou que o pedido já foi efectuado a E.D.P., mas segundo 

informações recolhidas, esse pedido ainda não teve deferimento e que ainda poderia 

demorar algum tempo.

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, 

nomeadamente a comunicação social.

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

assinada.


