
Ata número três de 2013 

 

Ao trigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas e 

trinta minutos, por convocatória individual de dezanove de junho de dois mil e treze e edital afixado 

na mesma data, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, no Salão 

Nobre da sede da Junta 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 Ata da Assembleia de Freguesia anterior; 

O Sr. Presidente da Assembleia pediu a dispensa da leitura da ata, visto todos terem recebido 

o documento atempadamente, perguntando se havia algum comentário ou alguma alteração a 

realizar. 

Tendo sido solicitado ao pelo Sr. Leonel Lourenço correção do seu nome, visto este estar 

incorreto e deu nota que segundo ele a ata não esplanada o ocorrido na anterior assembleia.  

Tendo havido dúvidas relativamente ao explanado na ata, o Sr. Presidente da Assembleia 

procedeu a sua leitura. Após a leitura solicitou a alteração do nome do Sr. Leonel Lourenço. 

Quanto a reclamação do Sr. Leonel Lourenço, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia 

esclareceu que não chegou qualquer pedido de demissão. 

Esclarecido este ponto e tendo sido efetuadas as alterações, foi colocada a votação tendo sido 

votada por maioria com um voto contra do Sr. Leonel Lourenço. 

 

2. Intervenções na generalidade 

O Sr. Presidente da Assembleia deu início as intervenções para falar e congratular-se pelo ato 

eleitoral e pelo civismo como correu a campanha eleitoral. Registou a presença de todos os membros 

da assembleia, visto esta ser a ultima do mandato, e felicitou a presença do público assistente. 

O Sr. Luís Ferreira chamou a atenção por estar lixo fora dos contentores dos monstros. 

Sugeriu que as zona fosse vedada e controlada pela própria junta de freguesia.  

O Sr. Presidente da junta deu nota da muita manutenção necessária para ter a zona dos 

monstros devidamente limpa. Quando a vedação e fiscalização, o Sr. Presidente deu nota que 



enquanto aceitarem os materiais lá colocados, seria preferível manter tudo como está, caso contrario 

as pessoas poderiam não colocar no contentor os monstros e irem deixa-los nos pinhais. 

 

Período da ordem do dia: 

 

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 20-06-2013 a 19-09-2013; 

  

Dada a palavra ao Sr. Presidente da junta de freguesia, desculpou-se relativamente a não 

entrega do mapa das atividades da junta de freguesia e informou que este seria remetido à posteriori 

aos membros a Assembleia. 

Relativamente a educação e formação, deu nota que se deu início a um novo ano letivo e 

salientou que existem menos alunos nas escolas. Segundo este, a escola da pré-primária de Vermoil 

não tem vagas e a escola dos matos está quase completa, já no Outeiro da Ranha ainda existem 

vagas. Foram acionados todos os meios e o prolongamento de horários, no caso dos Matos da Ranha 

inclusivamente é mais extenso do que nos restantes polos devido as necessidades dos pais. No caso 

das escolas primárias foram ativadas as atividades estra curriculares, tendo sido reduzidas pelo 

ministério da Educação e também garantidos os almoços aos alunos. Foram mantidas as mesmas 

atividades do ano anterior, musica e educação física, sendo estas atividades asseguradas pela 

filarmónica Vermoilense e pelo Atlético Clube Vermoil, respetivamente. Foi assegurado pela junta, 

apesar de não de sua competência, a vigilância das escolas com recurso a protocolo com o centro de 

emprego. 

 

Quanto ao saneamento, continuam as obras adjudicadas, neste momento encontram execução 

de trabalhos na estrada Tiroeira, Gafaria, Mata do Tojal, Tojal. Os trabalhos serão estendidos a 

Palhaça e a zona das chãs e da Lagoa. 

 

O Sr. Presidente de Junta deixou um registo de louvor aos membros das brigadas de primeira 

intervenção que efetuaram a vigilância das florestas durante todo o verão e que permitiram que não 

houvessem grandes incêndios na freguesia. 

 

Já relativamente a rede viária, foi asfaltada a estrada da Calvaria com a camada de desgaste 

para que esta tenha a segurança necessária. 

 

O Sr. Presidente informou que foi efetuado o quinto passeio sénior da freguesia da Vermoil. 



 

Relativamente ao cemitério do Outeiro da Ranha, deu conta da conclusão dos trabalhos 

contratuais, encontrando-se apenas em falta os trabalhos relativos as casas de banho que não faziam 

parte do contrato inicial. Quanto a requalificação escola do Tojal informou que se encontravam 

praticamente concluídos os trabalhos. 

 

No que diz respeito a saúde, o Sr. Presidente comunicou que estava em fase final de avaliação 

os concurso para a escolha do médico de família que será alocado a Vermoil. 

 

Para o associativismo, o Sr. Presidente deu nota que já está a ser preparado o Bodo das 

Castanhas que servirá de apoio as associações da freguesia. 

 

A Sr. Eugénia Mendes, relativamente ao saneamento na estrada da Palhaça, solicitou 

informação sobre para quando estaria previsto o seu asfaltamento. Também solicitou se existia 

previsão para a execução dos passeios do campo de futebol do Outeiro da Ranha assim com para a 

sinalética. O Sr. Presidente informou que após a execução do saneamento seria asfaltada a estrada. 

Relativamente aos passeios do campo de futebol, informou que estes trabalhos seriam efetuados com 

o pessoal da Junta de Freguesia e que devido a preparação do Bodo das Castanhas, provavelmente só 

para novembro haverá disponibilidade. Quanto a sinalética do IC2, está já estaria pedida a Camara 

Municipal. 

 

A Sr. Vitália Mendes solicitou qual seria a previsão para a execução dos passeios na Rua 

Principal dos Matos da Ranha. O Sr. Presidente informou que devido a extensão dos trabalhos, será a 

Camara Municipal a executar esses trabalhos. Informou que foi solicitado ao executivo da Camara 

Municipal que fosse incluído a rua da Capela dos Matos da Ranha, mas esse pedido não foi ainda 

acedido. 

 

2. Período de intervenção para o público assistente. 

O Sr. Amadeu Santos deu nota que os candidatos que participaram na campanha eleitoral 

estavam de parabéns por terem sido todos corretos e saliento o fair play de todos. Deu nota que que 

poderia ser pertinente que se colocasse um lettering de modo a alertar para a necessidade e deixarem 

tudo arrumado, junto ao contentor dos monstros. 

 



O Sr. Carlos Pinto questionou o porque da escola dos Matos da Ranha ter um prolongamento 

de horário superior e solicitou que, na escola do Outeiro da Ranha, fosse recolocado o computador 

avariado para que este possa ser substituído. 

 

O Sr. Adelino Pereira deu os parabéns aos membros da assembleia e questionou se Junta de 

Freguesia iria apoiar para a tripla légua. Salientou a sua satisfação por não ter sido necessário 

questionar a junta sobre a rua da Serrada. 

 

O Sr. Presidente, também congratulou-se com o bom decorrer da campanha que envolveu 

quatro forças partidárias, que é de salutar. 

Sobre os monstros o Sr. Presidente deu nota que no programa eleitoral está a execução de um 

ecocentro e que vão avaliar a colocação de mais informação. Relativamente a receção dos alunos no 

infantário, informou que essa questão foi colocada no início do ano letivo e que apenas nos Matos da 

Ranha foi solicitado essa disponibilidade, caso este serviço seja solicitado a Junta avaliará essa 

situação.  

Relativamente a tripla légua o Sr. Presidente informou que a semelhança de outros anos irá 

apoiar o atlético Clube de Vermoil com o valor da libra de ouro. Quanto a rua da Serrada, o Sr. 

Presidente deu nota esta não dignifica o coração de Vermoil e que deveria ser reabilitada. Estes 

trabalhos já foram solicitados a Camara Municipal. A resposta obtida vai no sentido de aglomerar 

esses trabalhos numa empreitada maior junto com os passeios da estrada dos Matos. 

 

O Sr. Diogo Botas, visto ser a sua assembleia como executivo, agradeceu as pessoas que o 

apoiaram, principalmente aos trabalhadores da junta e desejou as maiores felicidades ao novo 

executivo da junta e aos novos membros da Assembleia. 

 

O Sr. Presidente da Junta convidou os membros da Assembleia e todos os presentes para a 

bênção do cemitério do Outeiro da Ranha que decorrerá no próximo domingo, após a missa, por 

volta das 9h20 e para a inauguração da sede da Associação de clássicos de Vermoil, que decorrerá 

por volta das 16h00 na escola do Tojal. O Sr. Presidente congratulou todo o executivo da junta de 

freguesia por todo o trabalho efetuado nestes oito últimos anos e salientou as diversas conquistas e 

trabalhos efetuados. Congratulou os trabalhadores da junta por todo o esforço efetuado nestes 

últimos oito anos. Agradeceu ao pessoal câmara municipal, ao Sr. Eng.º Narciso Mota e a todo o seu 

executivo pelo trabalho desenvolvido. Salientou alguns valores relativos as freguesias de Vermoil, 



Meirinhas e Carnide, no que diz respeito ao investimento e apoio feitos pela Camara Municipal 

Pombal. 

 

O Sr. Manuel Sobreiro deu os parabéns a assembleia de freguesia cessante, enaltecendo o seu 

contributo. Deu nota que participou na constituição da primeira lista deste executivo e enalteceu o 

trabalho desenvolvido nestes últimos oito anos. Deixou o seu reconhecimento ao executivo por ter 

sido definido, aquando do convite efetuado ao Sr. Diogo Botas para integrar a primeira lista, que se 

deveria unir os diversos lugares da freguesia, tentando erradicar o pensamento divisionista existente 

nos diversos lugar. Solicitou ao próximo executivo que continuasse esse trabalho de união dos 

diversos lugares. 

 

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

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

 

 

 

O Presidente  

 

 

O 1º Secretário      O 2º Secretário 


