
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta número dois de 2003 
 
 Aos dezasseis dias do mês de Julho de dois mil e três, pelas vinte horas, por 
convocatória individual de sete de Julho de dois mil e três 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 senhor Presidente de Assembleia e feita a chamada verificaram-se 
as faltas do Sr. Carlos José Mendes Santos, Sr. Helder Manuel Dias Ferreira Gomes, Sr. 
Armindo Manuel Rodrigues Mendes e Dra. Sandra Isabel dos Santos Ferreira, tendo estes 
apresentado justificação para as suas faltas, dando-se de seguida inicio à ordem de trabalhos.  
 
 Período antes da ordem do dia: 
 
 1º Leitura e aprovação da acta da última Assembleia de Freguesia 
  

O senhor Presidente da Mesa solicitou ao Sr. Ilídio Manuel para que lê-se a acta da 
referida reunião. Após a leitura, o senhor presidente da junta referiu que deve ser acrescentada 
a rua da Estalagem no 1º ponto da ordem do dia nas asfaltagens efectuadas. Após a correcção, o 
senhor presidente da mesa colocou  acta a votação tendo esta sido aprovada por unanimidade. 
 
 2º Outros assuntos de interesse 
 
 O senhor presidente da mesa tomou a palavra, para dar conhecimento de uma carta 
enviada à assembleia de freguesia pelo Sr. António Gaspar Mota de Vermoil. Cujo conteúdo se 
referia à não autorização, da sua parte, da colocação do contentor do lixo no seu terreno 
localizado no Casal Pernes, junto ao nicho. 

Foi dada a palavra ao senhor presidente da junta, que informou a assembleia que o 
contentor se encontra em terreno público, por cima de um rego de água que está devidamente 
coberto e uma pequena parte em terreno do senhor António Mendes. Desta forma não pode dar 
razão ao senhor António Mota, uma vez que o contentor para além de não estar no seu terreno 
não polui as águas que vão para o dito terreno. Entretanto a junta de freguesia já respondeu a 
carta idêntica que tinha, também, recebido. 
 Ficou desta forma a assembleia com o conhecimento deste assunto. 

De seguida foi dada a palavra aos membros da assembleia, para que estes colocassem as 
questões oportunas. 

- O Dr. Manuel Ferreira: solicitou a limpeza dos contentores do lixo, que não são 
lavados à muito ou nunca foram lavados; pediu uma maior frequência para o 
levantamento do lixo; e chamou a atenção para a necessidade urgente da reparação 
da estrada na curva do Vale do Fojo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

 
 
Período da ordem do dia:
 
1º Intervenção do presidente da Junta para informações diversas: 
 
Foi dada a palavra ao senhor presidente da junta, que relatou a actividade da junta desde 
a última assembleia de freguesia:  
 
- Relativamente aos casos apresentados pelo Sr. Branco na assembleia anterior a junta 

de freguesia já está em resolução com o problema na Rua do Branco, na Ranha de S. 
João. 

- Quanto aos trabalhos efectuados: 
 Concluídos os passeios até à Gafaria; 
 Reparada fonte na Ranha de S. João – Vale Vicente; 
 Colocado revestimento na fonte do Casal Pernes; 
 Arranjos na fonte e lavadouro da Mata do Casal Galego; 
 Têm sido feitas análises à qualidade das principais fontes; 
 Abertura de estrada nos Pinhais Novos; 
 Reparação de muro no jardim da Igreja Velha em Vermoil; 
 O saneamento em Vermoil está concluído; 
 Marcada estrada, para alargamento, de Vermoil à Ranha. 

 
  
 

2º Aprovação de Zona para construção de jazigos no cemitério de Vermoil: 
 
O senhor presidente da mesa deu a palavra ao Sr. Presidente da junta que manifestou 

interesse em ter uma área especifica para jazigos no cemitério de Vermoil, dado ter sido 
contactado por algumas pessoas interessadas em adquirir terreno para este fim. 

Apresentando como local ideal à entrada do cemitério à esquerda ao longo do muro da 
frente. 

O Dr. Manuel Ferreira não concorda que se crie um espaço para este tipo de construção, 
por não haver tradição da construção de jazigos em Vermoil. Para além de achar que fica mal, 
parece-lhe não existir espaço no cemitério, para tais construções. 

O senhor Ilídio Manuel achou bem que se criasse este tipo de espaço, porque poderão 
haver Vermoilenses que pretendam ser inumados em jazigo, tendo de ser assegurado esse 
direito, achando que será melhor criar um espaço para jazigos, do que ir ter jazigos 
desordenadamente por vários sítios do cemitério. No entanto, não concordou com a localização 
apresentada pelo senhor presidente da junta e aconselhou um outro espaço: no lado nascente do 
talhão C. 

Tendo esta proposta sido bem acolhida, o senhor presidente da mesa colocou-a a 
votação tendo sido aprovada por maioria, com o voto contra do Dr. Manuel Ferreira e a 
abstenção da D. Fátima Neto Pereira. 

Desta forma ficou aprovado o seguinte espaço para a construção de jazigos: No talhão C 
ao longo do muro nascente. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
3º Deliberar sobre restituição de terreno para cova no cemitério de Vermoil, a 

favor da Junta de Freguesia 
 
O Presidente da mesa pediu para que os interessados apresentem as suas pretensões por 

escrito, por forma a que esta assembleia faça uma melhor análise do assunto e possa deliberar, 
com conhecimento de todos os factos, numa próxima reunião. 

 
 4º Deliberar sobre nome a atribuir à rua de acesso ao centro de Dia Júlio Antunes. 
 
- O presidente da mesa adiou esta deliberação para quando for apresentada uma 

proposta para o nome da rua referida. 
 
5º Período para intervenção do público assistente. 
 
Não houve qualquer intervenção neste ponto. 
 
Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão. 

Lavrando-se a presente acta que vai ser devidamente assinada, 


