
 
 
 

Acta número três de 2000 
 
 
 Aos vinte e nove dias do mês de Setembro de 2000, pelas vinte e uma horas, por 
convocatória individual de 18 de Setembro de 2000 e edital afixado na mesma data 
realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vermoil, na sede da 
Junta de Freguesia. 
 Aberta a sessão pelo Presidente de Assembleia e feita a chamada, verificou-se a 
ausência dos senhores Ilido Manuel da Mota, que apresentou justificação, Jorge das 
Neves Gameiro e Diamantino Pereira Domingues não tendo  estes apresentado a 
justificação para as suas faltas. 
 Dada a falta do secretário da mesa, o Sr.Presidente da Assembleia, chamou o 
Sr.Victor Manuel Gaspar Mendes a desempenhar o lugar, não se tendo verificado 
qualquer objecção, por parte dos restantes elementos da Assembleia. 
 
 
 Período antes da ordem do dia: 
 
 1º Leitura, discussão e votação das actas das reuniões anteriores: 
 O senhor Presidente da Mesa pediu a dispensa da leitura da acta da reunião 
anterior, por não dispor do livro de actas em seu poder. 
 2º Leitura do expediente recebido: 

O Sr.Presidente disse dispor de ofício da Câmara, mas que apresentaria no 
último ponto da ordem de trabalhos. 

 
Período da ordem do dia:
 
1º Intervenção do presidente da Junta para informações diversas: 
 
O Sr. Presidente da junta disse não pretender usar da palavra neste ponto. 
 
2º Deliberação sobre a perda de mandato do Sr. Adelino Ferreira Mendes 
 
Usou da palavra o Sr.Presidente da Assembleia, tendo historiado aquilo que se 

passou na sessão anterior, sobre este assunto, salientando que se adiou este assunto, para 
discussão nesta assembleia, dada a falta de um parecer que havia pedido. Distribuídos 
que foram esses pareceres e lidos ambos em voz alta, todos ficaram habilitados a decidir 
este assunto em consciência. O Sr. Adelino Mendes pediu a palavra , o que lhe foi 
concedido, tendo mais uma vez apresentado a sua defesa sobre o assunto em causa. O 
Sr.Presidente da Junta porque foi visado naquela intervenção , pediu para usar da 
palavra , o que também lhe foi concedido, tendo esclarecidos devidamente todos os 
pontos em que foi visado. 

Concluídas que foram todas as intervenções sobre este assunto o Sr.Presidente 
da Assembleia colocou á votação a perda de mandato do Sr. Adelino Ferreira Mendes.  
 
 



 
 
 
 
 
 
Tendo-se verificado 4 votos a favor da perda de mandato e 2 contra a perda de mandato, 
pelo face a esta votação o Sr. Presidente da Assembleia declarou como definitiva a 
perda de mandato por parte do Sr.Adelino Ferreira Mendes. 

 
3º Pedido de autorização para a constituição de uma conta corrente 

caucionado junto do Banco Pinto & Sotto Mayor – Agência de Vermoil. 
 

O Sr. Presidente da Junta usou da palavra para apresentar a posição da junta, 
tendo salientado a necessidade em constituir uma conta corrente até ao valor de 
5.000.000$00, tendo em conta a eventual necessidade de efectuar pagamentos 
relacionados com as despesas de restauro da Igreja Velha, até que sejam recebidas as 
verbas em falta do estado. Dado que mais ninguém quis intervir sobre este ponto, a 
proposta foi colocada á votação do que resultou a sua aprovação por unanimidade, 
ficando a junta autorizada a subscrever o referido empréstimo sobe a forma de conta 
corrente até ao montante de 5.000.000$00, exclusivamente para os fins mencionados. 

 
4º Informação sobre as obras de restauro da Igreja Velha e discussão de 

formas de financiamento. 
 
 O Sr. Presidente da Junta informou a assembleia da forma como estavam a 

decorrer as obras de restauro, salientando os esforços que se estavam a fazer no sentido 
de as concluir rapidamente, para que se possa efectuar a sua inauguração no decorrer 
das festas do Bodo das Castanhas deste ano. Apresentou ainda uma proposta no sentido 
de se efectuar a angariação de ofertas, pela população  da freguesia, tendo em vista o 
financiamento da parte não coberta pelo estado e pela Câmara, o que mereceu a 
aprovação de todos  os elementos da assembleia. 

 
5º Informação sobre a organização das festas do Bodo das Castanhas de 

2000. 
 
Foram dadas informações pelo Sr.Presidente da Assembleia e Presidente da 

Junta, sobre a forma como estava a decorrer a organização do Bodo das Castanhas de 
2000. 

6º Outros assuntos de interesse 
 
O Sr. Presidente da Junta pediu para usar da palavra, para falar de um ofício que 

recebeu da Câmara, solicitando informações sobre as obras mais urgentes a realizar na 
freguesia, tendo salientado que na sua opinião deveriam ser apresentadas as obras 
mencionadas no  plano de actividades do ano anterior que não foram executadas, o que 
foi aceite por todos os elementos da Assembleia. A D.Maria Helena , pediu a palavra 
para questionar o Sr.Presidente da Junta sobre algumas obras nos Matos da Ranha, 
salientando  a falta de obras na pré-primária, assim como o lixo á volta da escola, e 
ainda ainda a situação da fonte dos Matos da Ranha. O Sr. Presidente da Junta 
respondeu tomando a devida nota, salientando no entanto que quanto á fonte dos Matos,  



 
 
 
 
 

as obras estão atrasados por culpa dos serviços Camarários, que ficaram em fazer o 
projecto, não o tendo concluído até ao momento. 

O Sr.Adelino Silva pediu a palavra para questionar o Sr.Presidente da Junta 
sobre as refeições das crianças da escola pré-primária de Vermoil. 

Como mais nenhum elemento da assembleia quis intervir o Sr. Presidente da 
Assembleia passou a palavra ao público presente. 

O Sr.Rui Paulo Valente interpelou o Sr,Presidente da Junta sobre a situação do 
lixo nos Matos da ranha, onde á poucos contentores. 

O Sr.Aderito Santos e o Sr.Manuel António pediram também par intervir sendo 
o assunto o mesmo já referenciado da Fonte dos Matos da Ranha, salientando no 
entanto os problemas de poluição que poderão vir a afectar a referida fonte. 

O Sr.Presidente da Junta respondeu a todas as questões levantadas. 
 
Nada mais havendo a tratar o Sr.Presidente da Assembleia declarou encerrada a 

sessão da qual de lavrou a presente acta que vai ser devidamente assinada. 
 
 
 
 
  
 
 

 


