
Ata número dois de 2014 

 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma 

horas e trinta minutos, por convocatória individual de dezassete de junho de dois mil e catorze 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 a ausência da Sr. Elisabete Mota e do Sr. 

Américo Marques que justificaram a falta e com a presença de todos os restantes membros da junta 

de freguesia. 

 

Período de antes da ordem do dia: 

 

1. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; 

O Sr. Presidente da Assembleia solicitou a dispensa da leitura de ata da reunião, já que esta foi 

enviada aos membros da Assembleias e questionou sobre a existência de alguma questão 

relativamente a ata. 

Não havendo qualquer pedido de alteração foi colocada a votação, tendo sido aprovada por 

unanimidade  

 

2. Intervenções na generalidade. 

O Sr. Carlos Pinto como representante da bancada do PS apresentou uma proposta de 

alteração da sinalização na rua da igreja de Vermoil, tendo sido lida pelo Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia. Mostrou o seu desagrado pelo fato da documentação de apoio para a presenta 

assembleia ter sido enviada com pouco tempo para ser devidamente analisada. Questionou a mesa da 

Assembleia sobre a possibilidade de serem afixados os editais da convocação da assembleia de junta. 

O Sr. Carlos Pinto, também, manifestou o seu agrado pela moção apresentada pela bancada do PSD 

na Assembleia de Câmara contra o encerramento da escola do primeiro ciclo do Matos da Ranha, 

assim como a sua aprovação por unanimidade. Questionou a Junta de Freguesia sobre os habitação 

que se encontra prestes a ruir na rua da Igreja em Vermoil. Solicitou informação sobre se existia 

algum desenvolvimento sobre a entrega das verbas referentes ao IMI. Deu nota que ainda não tinha 

sido colocada a placa de “água impropria para consumo” no fontanário junto ao IC2 no Outeiro da 

Ranha. O Sr. Carlos Pinto solicitou informação ao município sobre as contrapartidas obtidas pela 

junta de freguesia do Carriço. Segundo ele o Carriço obteve uma verba de seiscentos mil euros, 

divida em duas parcelas, sendo uma parte para um autocarro e outra para a construção de um centro 



de dia. O Sr. Carlos Pinto questiona o porquê da junta de freguesia do Carriço ter sido uma das mais 

beneficiadas na divisão das verbas dos aerogeradores, sendo que existe dois pesos e duas medidas na 

distribuição de verbas nas várias juntas de freguesias. Salientou que a freguesia de Vermoil não 

obtém nenhuma contrapartida pela exploração dos furos de captação. 

O Sr. Manuel Gomes, como membro da bancada do PPD/PSD apresentou uma moção contra 

o enceramento da escola do 1ª CEB dos Matos da Ranha, tendo a sido lida pelo Presidente da 

Assembleia. O Sr. Manuel Gomes questionou a Junta de freguesia sobre a acumulação de águas 

pluviais na rua da Feteira, nos Matos da Ranha.  

O Sr. Presidente informou que há cerca de 15 dias deslocaram-se a rua da Feteira nos Matos 

da Ranha com um técnico do Município para analisar a acumulação das águas pluviais e que não 

tinham detetado qualquer problema, no entanto ficou definido que aquando do início das chuvas 

voltaria ao local de modo verificarem essa anomalia. Quanto a escola dos Matos da Ranha, o Sr. 

Presidente deu nota que, já no ano anterior essa escola estava com um número reduzido de alunos e 

esteve na eminência de ser encerrada. Este ano, a escola dos Matos da Ranha apareceu na lista das 

escolas a encerrar. O Sr. Presidente da Junta deu nota da insatisfação do próprio Presidente da 

Câmara e da rápida reação para tentarem alterar esta decisão de encerramento.   

Em resposta ao solicitado pelo Sr. Carlos Pinto, o Sr. Presidente informou que os editais são 

afixados nos comércios, igrejas, capelas, associções e na Junta de Freguesia. A divulgação das 

Assembleias de Junta de Freguesia, também é efetuada no site e Facebook da Junta de Freguesia. 

Quanto ao IMI, a junta ainda não obteve qualquer resposta por parte das finanças, já no que diz 

respeito a colocação da sinalização no fontanário ela será colocada em tempo oportuno. Sobre o 

assunto da freguesia do Carriço, o Sr. Presidente deu nota da coragem do Sr. Presidente da Câmara 

por ele ter distribuído as verbas relativas aos aerogeradores. Quanto ao valor recebido pela Junta de 

Freguesia do Carriço, o Sr. Presidente voltou a explicar o método definido para divisão das verbas 

pelas Juntas de Freguesia. Relativamente ao facto de a freguesia de Vermoil não estar a receber 

verbas devido a exploração dos aquíferos, o Sr. Presidente deu nota que a situação do Carriço é 

muito deferente da situação de Vermoil e para além disso, legalmente, a freguesia não tem qualquer 

direito sobre explorações do subsolo. Quanto a casa dos Simões informou que a proteção civil já se 

tinha deslocado ao local e que já se solicitou ao proprietário que execute os trabalhos de modo a 

garantir a segurança do edifício, das pessoas e dos veículos que ali passam. O Sr. Presidente deu nota 

da sua discordância com a proposta apresentada pelo Sr. Carlos Pinto para a alteração da sinalização 

rodoviária da Rua da Igreja, justificando essa discordância, também deu nota que os trabalhos ainda 

não estão concluídos.  



O Sr. Presidente da Assembleia de Junta deu a palavra aos membros da Assembleia para que 

se pudessem pronunciar sobre as moções apresentadas. Não havendo nenhum pedido de intervenção, 

foram votadas. A proposta da bancada do PS foi reprovada por maioria com voto a favor do Sr. 

Carlos Pinto e contra dos restantes membros. Quanto a moção para o pedido ao Ministério da 

Educação para que a EB1 dos Matos da Ranha se mantivesse em funcionamento até à abertura do 

Centro Escolar da Freguesia de Vermoil, apresentada pelo PPD/PSD, foi aprovada unanimidade. 

 

Período da ordem do dia: 

 

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 18-04-2014 a 13-06-2014 e 

situação financeira da junta; 

Dada a palavra ao Sr. Presidente da junta de freguesia que questionou o Sr. Carlos Pinto sobre 

se tinha confirmado a acusação feita na assembleia anterior, ao que foi respondido pelo Sr. Carlos 

Pinto que não tinha conseguido ainda essa confirmação. O Sr. Presidente voltou a informar que a 

Junta não recebeu qualquer subsídio para o gasóleo do jardim-escola, pelo que seria falsa a acusação 

efetuada. 

No que diz respeito a educação e formação o Sr. Presidente deu nota do desenvolvimento do 

projeto do centro escolar. Salientou a continuidade das diversas ações de formação efetuadas pela 

junta de freguesia. Informou que foram visitadas as cantinas das escolas da freguesia para avaliar 

pequenas correções a efetuar. Referiu que se efetuou a lavagem e hidrofugação do telhado da 

primária de Vermoil e que entretanto será efetuada a pintura do edifício. Deu nota que a Junta de 

Freguesia promoveu as férias animadas e informou que devido ao baixo número de inscrições, 

provavelmente estas atividades apenas decorrerão até ao mês de Julho. Para o mês de agosto, está a 

ser preparado uma semana diferente para as crianças. 

Na área da Saúde o Sr. Presidente deu nota que foram feitas algumas manutenções e que se 

Vermoil continua a ter médico de família, fazendo voto que se mantenha por muito tempo. 

Na área da agricultura a Junta de Freguesia continua a diligenciar para que se efetue o açude 

do rio Arunca e foram colocadas as comportas no rio em Vermoil. 

Quanto ao urbanismo, espaços público e ambiente a junta de freguesia participou nas reuniões 

de preparação para o verão, foram visitados os vários ponto de água para se fazer a manutenção e 

limpeza desses espaços. Foi promovida uma ação de esclarecimento em articulação com o município 

sobre a proteção da floresta e dos espaços contíguos. Referiu que as brigadas de primeira intervenção 

já estão em funções com 30 voluntários e apelou a que mais voluntários se juntem a esta iniciativa. 

Foi realizada uma ação de formação com os Bombeiros Voluntários de Pombal para os voluntários 



das brigadas sobre comunicações e teatros de operações. O Sr. Presidente solicitou ao Sr. Presidente 

da Câmara que o processo de melhoramento da fonte da Saúde seguisse os mesmos trâmites do 

cemitério da Ranha de São João, já que o processo está a atrasar-se. Na próxima segunda-feira serão 

substituídos todos os oleõs da freguesia, sendo substituídos por dois oleões com esquema diferente 

de armazenamento e recolhas. 

No que diz respeito a cultura, associativismo e ação social, o Sr. Presidente referiu que, 

incluído no festival de teatro de Pombal, Vermoil foi contemplado com uma peça encenada pelo 

Teatro Amador de Pombal. Foi editado o número vinte e seis do “Notícias de Vermoil”. O Sr. 

Presidente informou que seriam efetuadas as reuniões com as coletividades para preparação do Bodo 

das Castanhas. Deu nota que se irá efetuar algumas alterações de modo a melhorar o Bodo das 

Castanhas, já que foi atribuído a Junta de Freguesia um verba que advém do financiamento obtido 

pela câmara Municipal de Pombal para a feira do artesanato. A Junta de Freguesia continuou com as 

atividades sénior em Vermoil e no Outeiro da Ranha, a Sr.ª Maria Eugénia Rodrigues sublinhou o 

agrado e alegria dos participantes. O Sr. Presidente informou que estão a prepara o passeio sénior. A 

Junta de Freguesia organizou o dia da criança no campo da Associação Desportiva da Ranha. O Sr. 

Presidente desafiou as coletividades para efetuarem estas iniciativas várias vezes durante o ano.  

Quanto ao saneamento básico e água de rede, têm-se mantido as análises da água da fonte da 

Saúde, da fonte do Casal Pernes que veio imprópria para consumo, assim como da fonte do Inferno 

que veio com bons resultados. Os trabalhos de conclusão das redes de saneamento têm sido 

acompanhados pela Junta de Freguesia. O Sr. Presidente informou que tem solicitado a Câmara 

Municipal a correção de diversos abatimentos decorrentes dos trabalhos de saneamento, assim como 

o asfaltamento de algumas estradas. 

No que se refere a rede viária e pedonal, foi intervencionada a rua do Centro na Canavieira, 

tendo sido alargada com as respetivas cedências de terrenos dos diversos proprietários. Também na 

estrada da Lapa ao Casal da Ordem será redimensionada. Quanto a limpeza de bermas e valetas, o Sr. 

Presidente deu nota que tem sido um ano complicado, mas que tem tentado melhorar para que 

possam ter as valetas da freguesia devidamente limpas.  

Quanto a administração e equipamento, o Sr. Presidente salientou os bons resultados dos 

estagiários que exerceram funções na Junta de Freguesia. 

 

2. Período de intervenção do público assistente. 

 

Foi dada a palavra ao Sr. Florentino Martins, solicitou a limpeza da fonte das cinco bicas, mas 

o Sr. Presidente deu nota que esta fonte já não faz parte da freguesia de Vermoil. Questionou 



também sobre quando é que será efetuada a ligação definitiva a rede de abastecimento e questionou 

sobre a viabilidade de ser ligada a fonte junto a IC2 no Outeiro da Ranha, já que esta serve 

maioritariamente os peregrino que aí passam. O Sr. Carlos Santos informou que ainda não havia data 

precisa para a ligação definitiva do saneamento. Quanto a fonte o Sr. Presidente informou que não é 

política da Câmara para fazer essa ligação, mas irá ser questionada para efetuar essa ligação. 

O Sr. Henrique Antunes questionou sobre a falta de ecopontos na zona da Canavieira, deu 

nota que os madeireiros tem destruído os caminhos arranjados pela junta e queixou-se da falta da 

internet. O Sr. Presidente informou que não compete a Junta de Freguesia a colocação dos ecopontos, 

mas irá solicitar a colocação de um ecoponto naquela zona, quanto aos madeireiros esse assunto foi 

debatido na Assembleia Municipal. Relativamente a internet, o Sr. Presidente deu nota que esse 

assunto não é da responsabilidade da Junta, mas irá fazer um ofício a Portugal Telecom. 

Sr. Amadeu Santos questionou de seria possível o Sr. Presidente se deslocar a junto a sua casa 

para avaliar com os diversos proprietários o possível alargamento e informou que a placa de 

sinalização de Vila Verde está tombada. O Sr. Presidente prontificou-se em se deslocar ao local para 

avaliar a situação e informou que iria proceder a retificação da placa de sinalização.  

O Sr. Manuel Mendes da Ponte, solicitou que fosse colocada uma lápide de homenagem dos 

ex-combatentes explicando como é que se desenrola esse processo assim como os custos inerentes a 

essa homenagem. O Sr. Presidente concordou com a homenagem e sugeriu que essa homenagem 

fosse efetuada durante o Bodo das Castanhas. 

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 


