
Acta número Três de 2008

Ao trigésimo dia do mês de Setembro de 2008, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 

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 da 

Associação de Vizinhos e Amigos de Matos da Ranha.

Verificando-se a ausência do Sr. Joaquim Manuel Mota Morais, do Sr. Carlos Costa e 

do Sr. Manuel Ferreira, os quais não apresentaram devida justificação ao Presidente da 

Assembleia de Freguesia, deu-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 da reunião anterior

O Sr. Presidente da Assembleia, Manuel Sobreiro Ferreira, deu início à reunião 

agradecendo à comissão da Associação de Vizinhos e Amigos de Matos da Ranha pela 

disponibilização da sala, salientando o carácter descentralizador que o Executivo da 

Junta de Freguesia tem tido ao realizar as reuniões da assembleia de Freguesia nos 

diversos locais da freguesia, tornando estas reuniões mais próximas de toda a 

população.

O Sr. Presidente da Assembleia 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. Luís Ferreira informou que reuniu com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

Narciso Ferreira Mota, alertando para as condições de segurança que a estrada da Mata 

apresenta, na urgência de se efectuar as obras devidas e para a necessidade e 

oportunidade de se realizarem as obras de saneamento básico, pedindo à Junta de 



Freguesia que reforce este pedido, de forma que esta obra não fique mais uma vez no 

esquecimento.

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia respondeu que várias vezes e ao longo de todo o 

mandato se debateu com esta obra, referiu ainda que, é necessário que o Presidente da 

Câmara Municipal sinta o descontentamento e pressão da população, e que a Junta de 

Freguesia fez tudo o que estava ao seu alcance, como comprovam os ofícios entregues 

aos membros da Assembleia. Em relação ao alargamento desta estrada, informou que a 

obra iria começar em breve, mas que a sua conclusão poderia levar ainda algum tempo.

O Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, referiu que, como presidente da Assembleia de 

Freguesia, tinha elaborado um ofício à Câmara Municipal de Pombal, pedindo e 

justificando a urgência desta obra, passando a ler o ofício a todos os presentes.

O Sr. Daniel Ferreira alertou para as diversas concordâncias desniveladas e para a 

ausência de espelhos nalguns cruzamentos do lugar de Matos da Ranha, pedindo que a 

Junta de Freguesia tomasse as medidas necessárias para regularizar a situação de 

segurança rodoviária.

A Sra. Sónia Fernandes questionou o Sr. Presidente da Junta de Freguesia em relação às 

obras de saneamento básico e alargamento da estrada Principal projectadas para o lugar 

de Matos da Ranha.

O Sr. Presidente de Junta, informou que a obra tinha sido entregue a uma empresa de 

Vila Nova de Gaia e que aguardava o visto do Tribunal de Contas. Em relação ao 

alargamento da estrada Principal, informou que teriam início na mesma altura das do 

saneamento básico.

Não havendo mais intervenções, passou-se para o período da ordem do dia.

Período da ordem do dia:

1. Apresentação e discussão da Actividade da Freguesia desde 21-06-2008 até 

19-09-2008;

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

actividade da Freguesia. Das muitas actividades realizadas (ver documento em anexo), o 

Sr. Presidente da Junta realçou, no âmbito da educação, a gestão dos almoços para as 

crianças dos Jardins-de infância e do Primeiro Ciclo, as actividades de enriquecimento 



curricular das crianças do Primeiro Ciclo e a gestão do prolongamento de horário das 

crianças dos jardins-de-infância. Ainda na área da educação, salientou a contratação de 

auxiliares de acção educativa para garantir prolongamentos de horários, serviços de 

almoços, vigilância nos recreios e apoio às AEC´S.

Na área da rede viária e pedonal, refere o apoio ao município no asfaltamento de 

diversas vias, apoio ao município na construção de passadeiras desniveladas junto às 

EB1´s de Outeiro da Ranha e Vermoil e a colocação de sinalização vertical de proibição 

de paragem e estacionamento, na rua João de Barros e rua do Jardim, em Vermoil.

Quanto ao abastecimento de água, saneamento básico e fontanários, salienta as análises 

realizadas com regularidade nas águas da Fonte da Saúde e rede pública.

Na área da administração, equipamentos e gestão da Junta de Freguesia, salienta a 

criação de 11 Brigadas de 1ª Intervenção e Protecção Florestal com o apoio do 

Município de Pombal, agradecendo aos 40 elementos que se disponibilizaram para a 

constituição dessas Brigadas.

No âmbito das colectividades, refere a atribuição de subsídios ao Atlético Clube de 

Vermoil, à Filarmónica Vermoilense, à associação Desportiva da Ranha para as suas 

actividades.

Na área do Ambiente, espaços públicos, cultura e lazer, refere as obras de requalificação 

no polidesportivo de Vermoil e as obras de manutenção no cemitério de Matos da 

Ranha.

O Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, questiona o executivo da Junta de Freguesia sobre os 

cuidados de manutenção da escola da Calvaria, escola, ocupada pela associação de 

caçadores. Questiona ainda se estão previstas obras na segunda sala da Calvaria, dado o 

seu estado de degradação.

O Sr. Presidente da Junta respondeu que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Pombal já deu ordens para que a obra tivesse o seu início.



O Sr. Sobreiro questiona ainda o Presidente da Junta de Freguesia sobre o fornecimento 

de alimentação por empresas especializadas aos Jardins-de-infância e às escolas do 1º 

Ciclo do Ensino Básico.

O Sr. Presidente da Junta referiu que a comida fornecida pelo Centro Social é bem 

confeccionada, e que os pais querem manter a continuidade do serviço.

O Sr. Luís Ferreira pergunta se a Junta de Freguesia está ainda a aceitar sugestões para a 

alteração do Plano Director Municipal. O Sr. Presidente da Junta responde que ainda 

está a aceitar as sugestões e que estas seriam enviadas para a Câmara Municipal de 

Pombal.

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

para atribuição de nomes às seguintes ruas:

a. Rua da Capela de Santo António das Pinheiras, à estrada da rua de Santo 

António que dá acesso à Capela de Santo António;

b. Travessa da Escola, à estrada de frente à Escola dos Matos da Ranha;

c. Travessa dos Palhaços, à estrada que liga a rua dos Palhaços à rua que 

divide a Freguesia de Vermoil com Pombal

d. Travessa do Outeiro da Mata, à estrada que liga a rua da Bela Vista à 

rua do Outeiro da Mata;

e. Travessa do Porto Velho, à estrada que entronca com a rua da Escola no 

Porto Velho;

f. Rua das Oliveirinhas, à estrada que liga o Porto Velho às Oliveirinhas;

g. Travessa das Oliveirinhas, à estrada que liga a rua dos Chões à estrada 

das Oliveirinhas;

h. Travessa da Fonte, à estrada que entronca na rua da Fonte nos Matos da 

Ranha.

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia passou a explicar onde se situavam as ruas acima 

referidas e, não havendo objecções, o Sr. Presidente da Assembleia levou as propostas a 

votação, tendo sido aprovadas por unanimidade.



3. Informações e apresentação do ante projecto para a requalificação da Fonte 

da Saúde e respectiva área envolvente;

Referindo que a Fonte da Saúde é o local mais importante da Freguesia, enquanto 

fontanário, o Sr. Presidente de Junta explicou que a Câmara Municipal estava a elaborar 

um projecto para a requalificação da fonte e zona envolvente e que este se encontrava já 

na fase final.

Anunciou que a intenção do executivo da Câmara Municipal de Pombal era de 

inaugurar a obra na próxima primavera, e pediu ao o Sr. Carlos Santos membro do 

executivo, que explicasse o projecto ao público assistente.

Feitas as apresentações, passámos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos.

4. Informações sobre o Bodo das Castanhas;

O Sr. Presidente de Junta de Freguesia anunciou que nos dias 24, 25 e 26 de Outubro, as 

associações da freguesia seriam a grande organização da festa do Bodo das Castanhas. 

Referiu que até à presente data a tasquinha das Castanhas era exclusividade da 

Filarmónica, mas, que já nestas festas deste ano, iria ocorrer uma alteração: a tasquinha 

das castanhas passará a ser rotativa por todas as associações que participarem no 

certame.

Esclareceu ainda que seria realizado um protocolo/acordo, referente a esta nova 

situação, tendo a Junta de Freguesia acordado atribuir uma verba de 750 Euros à 

Filarmónica pelos direitos da festa, organizada até 1999 por esta associação. Agradeceu 

ainda ao Diogo Mário Jorge, pela elaboração do cartaz, e apresentou o programa para 

estes 3 dias de festa.

O Sr. Manuel Sobreiro Ferreira, felicita a Junta de Freguesia e todas as associações 

envolvidas nestas festas, pela capacidade de chegarem a um entendimento e a um novo 

modelo de distribuição das tasquinhas.

5. Informações sobre a antena nos Matos da Ranha

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, explicou que tinha decorrido um baixo assinado 

com 500 assinaturas de forma a cancelar a construção da Antena de comunicações da 

Optimus, com 40 m de altura, e, que este tinha sido entregue às autoridades devidas.

Referiu que a 19 de Junho de 2008 viu a entrada de um projecto para a construção de 

uma antena, através do BAM, com nomes de ruas que não coincidiam com os lugares 

em questão, alertado para a situação, pediu esclarecimentos à Câmara Municipal de 



Pombal. A Câmara Municipal de Pombal não deu parecer aos responsáveis pelo 

projecto, e, segundo a lei, é atribuída uma aprovação tácita (quando a câmara não 

responde dentro dos prazos legais, a aprovação é atribuída, neste caso a câmara 

Municipal de Pombal poderá dizer que não concorda com o local, mas, perante a lei 

deverá indicar outro local num raio de 75 metros).

Informou ainda que o Presidente da Câmara está a tentar resolver o problema com os 

responsáveis da empresa, e que a Junta de Freguesia nada mais pode fazer.

6. Período de intervenção para o público assistente.

Dada a palavra ao público assistente, o Sr. Filipe Gameiro felicita a Junta de Freguesia 

pela descentralização das reuniões de assembleia de freguesia.

Sendo habitante dos Matos da Ranha e membro da Associação de Vizinhos e Amigos 

do mesmo lugar, sugere à Junta de freguesia que adquirira o terreno que se encontra da 

parte de trás da capela e associação (terreno em questão na construção da antena), para 

uso de projectos futuros da Associação, e como forma de resolver o problema da 

construção da antena.

O Sr. Presidente da Junta diz que a Junta não o poderá fazer, teria de ser a Câmara 

Municipal de Pombal, e que essa questão já tinha sido debatida na Câmara Municipal 

como forma de se resolver o problema da construção da antena. Referiu ainda que a 

empresa responsável não quer problemas com a Câmara nem com a população e que se 

está a estudar a melhor forma de resolver o problema.

O Sr. Filipe Gameiro questionou ainda a Junta de Freguesia pela falta de apoio à 

Associação de Vizinhos e Amigos de Matos da Ranha, tendo o Presidente da Junta 

respondido que apoia todas as associações desde que estas apresentem um plano de 

actividades e trabalho em concreto, de outra forma o apoio financeiro não é atribuído, 

dizendo ainda que a Junta de Freguesia é parceira de todas as associações desde que as 

solicitações sejam efectuadas e justificadas com o desenvolvimento de projectos e 

actividades.

O Sr. Manuel Sobreiro, disse que é contra a compra deste terreno para a cedência à 

associação. Afirma que só é rentável investir onde se efectuam actividades e onde se 

desenvolve algum tipo de trabalho quer seja cultural, educativo, desportivo ou social. 

Referiu ainda que neste momento a Associação não estava a desenvolver qualquer tipo 



de trabalho que justificasse tal investimento, e que a Junta de Freguesia não tinha

argumentos para defender a compra do terreno.

Foi dada a palavra à Sra. Maria Helena da Conceição Neves que mostrou o seu 

descontentamento com o trabalho que tem sido feito no lugar de Matos da Ranha, e que, 

segundo ela, o lugar está sempre na cauda do concelho de Pombal.

Questionou ainda o Sr. Presidente de Junta sobre a data de intervenção na Rua do Vale, 

pois, foi aberta uma vala que está a retirar o acesso à casa da sua filha Sandra Neves, 

casa esta que tem licença de habitabilidade.

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia explicou que não poderia avançar com as obras 

de saneamento, pois estas são da responsabilidade da Câmara Municipal de Pombal. Em 

relação à licença de habitabilidade, disse que no alvará de construção da obra, está 

escrito que todas as infra estruturas terão de ser criadas pelos proprietários e que a 

construção de passeios deve garantir a plena passagem das águas pluviais, situação que, 

segundo o Presidente de Junta de Freguesia, não foi tido em conta. Referiu ainda que se 

a Câmara passou a licença de habitabilidade, terá de ser a Câmara a resolver o 

problema.

O Presidente da Junta de Freguesia, informou ainda que, propôs um acordo aos 

proprietários da habitação e que estes não se mostraram interessados. Referiu ainda que, 

a Junta estava receptiva para resolver este problema com os proprietários da habitação, 

para isso estes teriam de procurar a junta de Freguesia de forma a entrar num possível 

acordo.

Não havendo mais intervenções do público assistente, o Sr. Presidente de Mesa, Manuel 

Sobreiro Ferreira, agradeceu a todos os presentes, e declarou encerrada a sessão, 

lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente assinada.


