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Ao trigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e 

trinta minutos, por convocatória individual de vinte de junho de dois mil e dezassete 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 falta justificada do Sr. Américo Marques e com 

a presença dos membros do executivo da Junta de freguesia, com exceção da Srª Maria Eugénia 

Marques. 

O Sr. Presidente da Assembleia solicitou que fosse feito um voto de pesar pelo falecimento 

do Sr. Jaime Pascoal que foi aprovado por unanimidade. Este voto será comunicado a Filarmónica 

Vermoilense e a família. 

 

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 da ata da reunião anterior, já 

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

relativamente a ata. 

O Sr. Carlos Pinto solicitou a alteração relativa ao assunto relativo ao trator e aos terrenos 

tendo sido feito essa alteração. 

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

unanimidade com a alteração solicitada. 

 

2. Intervenções na generalidade 

A Sr. Manuel Gomes questionou o executivo sobre o asfaltamento na estrada da palhaça, 

sobre a colocação das toponímicas e sobre a fuga de água da fonte da saúde.  

A Srª Sidalina Mota questionou sobre a limpeza da rua Fernando Tomás e informou que 

existe uma placa de cimento partida e que deveria ser retirada avanço da construção do polo escolar e 

como se iria dar início da utilização.  

O Sr. Carlos Pinto informou que não está a placa de inicio de localidade da Ranha de São 

João e questionou sobre a sua localização exata. Relativamente as vias principais solicitou a 

marcação horizontal destas vias. Relativamente a estrada da Ranha, questionou sobre a necessidade 



de resolver a situação de segurança na descida da Venda Nova. Quanto aos passeios na Venda Nova, 

questionou o porquê de não estarem concluído. 

A Srª Elisabete Mota solicitou intervenção para reparar estrada nalguns abatimentos e 

intervenções de reparação de rutura de água frente ao Binolino no Pocejal  

A Srª Ana Paula Costa solicitou esclarecimento sobre a conclusão dos passeios na Canvieira. 

 O Srº. Presidente da Junta justificou a ausência Da Srª Maria Eugénia Mendes, por motivos 

de saude. O Sr. Presidente informou o ponto da situação da estrada da Palhaça. Relativamente a 

toponímica, o Sr. Presidente informou que ainda não estava toda concluída, mas estava previsto 

serem todas recolhida no final do trabalho. Quanto a fuga de água na fonte da Saúde, informou que 

são águas superficiais. No que diz respeito, informou que seriam feitas as limpezas da Rua Fernando 

Tomás. Em Resposta ao Srº Carlos Pinto, o Sr. Presidente deu informação sobre o historial da placa 

de localidade da Ranha de São João. Relativamente a sinalização horizontal, o Sr. Presidente deu 

nota que num futuro próximo se deveria fazer estes trabalhos, assim como a repavimentação de 

algumas estradas. Quanto a descida da Venda Nova, o Sr. Presidente informou que já está feito o 

projeto para garantir a segurança desta via. Já no que diz respeito ao passeio da Venda Nova, após 

resolução de litigio, serão concluídos. Quanto a reparação das várias roturas, o Sr. Presidente 

informou que seria solicitado a sua reparação. 

 

Período da ordem do dia: 

1. Apresentação e discussão da Atividade da Freguesia de 18-04-2017 e 19-06-2017 e 

situação financeira da Junta de Freguesia; 

Dada a palavra ao Sr. Presidente da junta de freguesia que deu nota de terem sido dois meses 

muito intensos devido a quantidade de frentes de trabalhos. 

Relativamente a educação e formação o Sr. Presidente destacou o acompanhamento a 

conclusão do Centro Escolar de Vermoil. Foram realizadas várias reuniões com proprietários para a 

cedência de terrenos para o alargamento da estrada de acesso ao Centro Escolar. O executivo 

acompanhou os representantes do agrupamento na visita as novas instalações. Foi promovida reunião 

para definição das atividades extracurriculares. Foram iniciadas as férias altamente que se realizam 

novo centro escolar. O Sr. Presidente informou que os acessos ao centro escolar serão concluídos no 

mês de julho.  

Quanto a agricultura, continua em análise a candidatura para a construção do açude e foi 

requalificado o caminho agrícola de Santo António da Gafaria. a não se conseguir persuadir os 

agricultores a retomar a junta de agricultores e devido o Sr. Presidente voltou a salientar a pressão 



que tem sido feito para reativar junta de agricultores. Devido a inatividade da Junta de Agricultores 

existiram algumas dificuldades no encerramento do açude. 

Urbanismo espaço público e meio ambiente, foram substituídas grande parte das placas 

toponímicas, foram feitas as limpezas nos vários cemitérios da freguesia. Foi feita nova 

churrasqueira no parque de Merendas de Santo António das Pinheiras. Foi reabilitado o parque 

infantil junto a sede de freguesia tendo sido substituída a areia e pintado os gradeamentos. O Sr. 

Presidente deu informação sobre o projeto da zona desportiva de Vermoil. Foi pintada a sede de 

freguesia e foi colocada o brasão da junta e indicação da mesma. No que diz respeito a prevenção de 

incêndio, acompanharam a limpeza dos pontos de abastecimento dos helicópteros e foi iniciada a 

limpeza das faixas de gestão de combustíveis, sendo agora de 14 ha. O Sr. Presidente informou que 

acompanharam a formação das brigadas de primeira intervenção e a sua apresentação.  

Cultura, Associativismo e Artesanato, realizou-se a segunda feira de Artesanato e festa da 

criança em Vermoil. Apoiou-se os trabalhos na ruinas romanas da Telhada tendo o Sr. Presidente 

informado as considerações dos técnicos. Apoiou-se a viagem da filarmónica Vermoilense ao Brasil. 

O Sr. Presidente deu os parabéns a filarmónica Vermoilense. Foi organizado o X passeio sénior que 

vai decorrer no próximo domingo. Foram concluídos os trabalhos de reabilitação de uma habitação 

de família carenciada nos Matos da Ranha. Foi efetuada reunião para iniciar a comissão social inter-

freguesia. O Sr. Presidente informou que, no seguimento da tragédia de Pedrogão Grande, foi 

promovida uma recolha de bens e foram entregues os bens em Pedrogão Grande.  

Relativamente ao saneamento básico e agua de rede, o sr. Presidente informou que existem 

mais alguns fontanários ligados a rede publica, salientando que deveria ser todos ligados a rede. 

Já na rede viária e pedonal foram retomados os trabalhos para concluir os passeios na estrada 

de Vermoil aos Matos da Ranha. Quanto a expropriação na estrada da Mata do Casal Galego, o Sr. 

Presidente deu nota dos desenvolvimentos do processo. O Sr. Presidente informou que o abatimento 

no alto da Canavieira foi corrigido. Foram iniciados os trabalhos de limpeza urbana com base no 

protocolo efetuado com o município. Foi alargada a rua da Ribeira na Lagoa e a rua do Vale nos 

Matos da Ranha. Foi prestada formação as funcionarias da Junta para permitir a abertura do balcão 

do cidadão. 

O Sr. Presidente deixou um louvor a todos os funcionários da junta de freguesia, aos 

funcionários da Câmara Municipal e as auxiliares das escolas. 

 

2. Apresentação, discussão e votação da II alteração ao orçamento de 2017, com vista ao 

Protocolo com o Município de Pombal para Beneficiação dos Acessos ao Centro Escolar 

da Freguesia de Vermoil; e da III alteração ao orçamento de 2017, com vista a aquisição 

de viaturas de transportes escolares; 



Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia informou que as alterações são 

devidas a necessidade de adquirir as carrinhas para transporte dos alunos e as obras de alargamento 

dos acessos ao centro escolar. 

O Sr. Manuel Sobreiro deu nota que é de louvar todo o apoio prestado pela Câmara 

Municipal. 

Não havendo pedidos de esclarecimentos, foi colocado a votação tendo sido aprovado por 

unanimidade e por minuta. 

 

 

3. Período de intervenção para o público assistente, 

O Sr. Florentino Martins solicitou informação sobre o IC2 e questionou sobre as limpezas das 

valetas no Outeiro da Ranha e questionou sobre a manutenção dos oleões. O Sr. Presidente informou, 

relativamente ao IC2, que ainda não houve qualquer resposta aos ofícios da Junta de Freguesia e do 

município, informou que as valetas seriam limpas nos próximos dias e explicou o processo de 

manutenção dos oleões. 

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

encerrada a sessão desejando um bom ano novo a todos os presentes, lavrando-se a presente ata que 

vai ser devidamente assinada. 

 

O Presidente  

 

 

 

 

O 1º Secretário      O 2º Secretário 


