
Ata número cinco de 2012 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e doze, pelas vinte e uma 

horas, por convocatória individual de quinze de novembro de dois mil e doze e edital afixado na 

mesma data, realizou-se uma sessão Extraordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, no 

Salão Nobre da sede da Junta de Freguesia. 

Salienta-se a presença do executivo da Junta de Freguesia, o Sr. Presidente, Ilídio Manuel da 

Mota, o Sr. Secretário, Carlos José Mendes dos Santos e o Sr. Tesoureiro, Diogo Oliveira Botas. 

 

Período da ordem do dia: 

 

1. Informação sobre a proposta do Município de Pombal para o novo PDM, Plano Diretor 

Municipal, para a freguesia de Vermoil. 

Foi dada a palavra ao Sr. Vereador Dr. Michael Mota António que explicou a assembleia e ao 

publico presente o porque de existir um PDM e que devido a uma lei promulgada seria necessário 

que o PDM seja apresentada até dia 10 de dezembro de modo a não ser necessário reiniciar o 

processo. De seguida, com auxílio de apresentação, explicou como foi desenvolvida a nova proposta 

para o PDM do concelho de Pombal, esclarecendo todos métodos e regras que serviram de base a 

elaboração do referido plano. Comunicou que está apresentação precedia a entrega do mesmo plano 

as entidade para aprovação, sendo que será feita uma audiência pública na qual os cidadãos poderão 

se manifestar sobre esta proposta de PDM.   

 

2. Análise da proposta da unidade Técnica à Assembleia da República à Reorganização 

Administrativa Territorial Autárquica; 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de freguesia para comentar a proposta da unidade 

Técnica à Assembleia da República à reorganização Administrativa Territorial Autárquica, tendo 

salientado as más soluções definidas nesta unidade técnica. Salientou a grande diferenças, em 

tamanho e em número de eleitores, que vão surgir devido a divisão proposta pela unidade técnicas. 

 

Foi dada a palavra ao Sr. Vereador Michael António que transmitiu a sua opinião pessoal mostrando-

se contra a lei da agregação das freguesias, assim como o Sr. Presidente da Camara Municipal. 

Salientou ainda que a posição Camara Municipal é por unanimidade respeitar absolutamente a 

vontade das 17 Assembleias de freguesias. 

 



O Sr. Vereador Adelino Mendes solicitou a palavra tendo salientado a falta de justificação de como 

foi efetuada a agregação das freguesias, assim como a discrepância do tamanho das freguesias 

propostas pela unidade técnica. Salientou que os dez técnicos da unidade técnica não poderiam em 

quinze dias efetuar uma reorganização com base técnica. Afirmou que esta divisão foi feita em 

consonância com o pedido de alguém e que a reorganização proposta está a provocar conflitos entre 

os autarcas do município de Pombal. Salientou que todas as freguesias de Pombal respondiam ao 

solicitado no livro verde logo não necessitavam de ser agregadas. Congratulou a Junta de freguesia 

por propor um manifesto de solidariedade de apoio as freguesias que vão ser agregadas. 

 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia solicitou que fosse votado pela assembleia de junta de 

freguesia, um manifesto de solidariedade de apoio as freguesias que vão ser agregadas. O Sr. 

Presidente da Assembleia da Junta pós esse manifesto a aprovação tendo sido aprovado por 

unanimidade. 

 

 

3. Apreciação, discussão e votação do pedido do parecer da Comissão de cidadãos 

promotora da petição da passagem dos lugares de São Vicente, Gáteos, Covões, Pinhete, 

São Francisco; Pisão, Arneiro do Pisão e Roques, da freguesia de Santiago de Litém 

para a freguesia de Vermoil; e 

 

Foi lida a petição enviada carta recebida para pela comissão de cidadãos promotora da petição 

da passagem dos lugares de São Vicente, Gáteos, Covões, Pinhete, São Francisco, Pisão, Arneiro 

do Pisão e Roques, da freguesia de Santiago de Litém para a freguesia de Vermoil, de seguida foi 

também lida a petição enviada para a assembleia da república para solicitar a desafetação dos 

lugar para integrarem a freguesia de Santiago de Litém para afetação a freguesia de Vermoil. 

Foi passada a palavra ao membro da comissão do Sr. Jorge Gameiro que explanou a razões 

pela qual foi feita a solicitação de desafetação da freguesia de Santiago de Litém para a freguesia 

de Vermoil, tendo sido salientado o grande interesse da maior parte dos cidadãos dos referidos 

lugares. 

Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de freguesia, que informou, que a opinião da 

junta de freguesia, é de que se superiormente – Assembleia da República – for decidido a 

passagem destes lugares para a freguesia de Vermoil, a decisão será pacificamente aceite, pela 

nossa parte.  



O Sr. Ramiro Gaspar Botas, usou da palavra para interrogar sobra a existência de custos que 

os cidadãos iriam incorrer com a mudança de freguesia. 

O Sr. Presidente da assembleia indicou que a assembleia de junta não poderia responder a 

questão colocada. 

Foi colocada a votação tendo sido votada por unanimidade.  

 

4. Período de intervenção para o público assistente. 

O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao Sr. José da Mota Marques 

que solicitou esclarecimentos sobre a construção do açude e também solicitou informações sobre se a 

verba de € 450 000,00 que tinha sido destinado para a construção da praia fluvial, questionando se 

essa verba foi utilizada em algum equipamento na freguesia de Vermoil. Solicitou a manutenção do 

parque de merendas, das Passadeiras em Vermoil e a reparação de alguns buracos. Questionou a 

junta sobre se a esta fornece os materiais para os passeios das casas licenciadas. O Sr. Presidente da 

Junta respondeu que a CMP ainda não tem o projeto desenvolvido, para o açude, mas houve 

recetividade por parte da camara para promover esse projeto, salientou que os interessados deveriam, 

eles também, mostrar essa necessidade. No que diz respeito ao projeto da praia fluvial, informou que 

este investimento era muito avultado tendo um custo muito elevado de manutenção e informou que 

este processo foi abandonado de modo a permitir a execução de um passeio ribeirinho ao longo do 

rio. O Sr. José da Mota Marques acusou a Junta de freguesia de ter perdido a verba referente ao 

investimento na praia fluvial. O Sr. Presidente da junta respondeu dizendo que não poderia aceitar 

um investimento que seria um elefante branco e que não aceitaria gastar o dinheiro do erário público 

em projetos pouco rentáveis e desnecessários. No que diz respeito ao parque de merendas seriam 

efetuados algumas reparações para estarem condignas aquando do início da primavera, no que diz 

respeito as passadeiras informou que estes trabalhos já estavam adjudicados e serão brevemente 

executados, os buracos nos passeios referenciados serão reparados brevemente. No que se refere aos 

passeios a Junta informou que apenas nas estradas principais seriam fornecidos materiais para as 

casas. 

O Sr. Rui Simões solicitou informação sobre o início dos trabalhos na estrada de Mata. O Sr. 

Presidente da Junta deu nota de todos os problemas que esta via foi sofrendo e informou que os 

trabalhos estavam para ser iniciados e salientou a diferença entre os trabalhos já efetuados nas 

Meirinhas e os trabalhos ainda não iniciados na freguesia de Vermoil. 

Sr. Laureano Silva solicitou sinalização toponímica nas ruas das chãs, O sr. Presidente 

informou que após execução do asfaltamento da estrada da Mata seriam colocadas as placas 

toponímicas. 



A Sr. Eugénia Mendes solicitou a sinalização do Campo do futebol da ranha junto ao IC2. 

O Sr. Adelino Duarte Pereira, pediu informação sobre as placas toponímicas da Rua da 

Sarrada e solicitou a requalificação da rua, afirmou que esta rua estava um pouco abandonada. O Sr. 

Presidente informou qua a junta iria corrigir a indicação toponímica e informou que efetivamente os 

passeios estavam degradados e que já tinha sido solicitado a reparação dos mesmos a Câmara 

Municipal de Pombal. 

O Sr. Presidente Junta informou que no dia seguinte será efetuada uma reunião da Comissão 

Social de Vermoil de modo a fazer face a algumas carências na freguesia. Informou que o Sr. David 

Mendes criou um Jogo chamado o quinto império que este estará a venda na Junta de Freguesia e os 

lucros desta venda reverterão para Comissão Social de Vermoil. 

 

Não havendo nada mais a tratar, o Sr. Presidente de Mesa, Manuel Sobreiro Ferreira 

congratulou os presentes para afluência da presente assembleia e de seguida declarou encerrada a 

sessão, lavrando-se a presente ata que vai ser devidamente assinada. 

 

 

 

O Presidente  

 

 

O 1º Secretário      O 2º Secretário 


