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O Brasão da Freguesia de Vermoil

“Escudo de prata, asna de negro, fretada de prata, entre uma rosa de azul, botoada de ouro e apontada de verde; uma lira de
vermelho. Coroa natural de três torres. listel branco com a legenda a negro, em maiúsculas VERMOIL-POMBAL”
Simbologia do brasão: “As três torres simbolizam a freguesia. A rosa azul alude a Nossa Senhora, Padroeira. A asna fretada
simboliza as atividades de tecelagem, cestaria, madeira, etc. A lira vermelha é um símbolo de homenagem às atividades musicais”.
Fixemo-nos na linguagem das cores. O azul é a mais profunda das cores: cor do infinito, onde o real se confunde com o
imaginário; o espaço infinito dos céus, espelhado no mar infindo. É igualmente, símbolo da Virgem Maria, que o nosso povo sempre
acolheu, como mãe e padroeira, desde a criação da freguesia de Santa Maria de Vermoil, em finais do século XII, ou inícios do século
XIII.
O vermelho é a imagem da beleza, da força, da riqueza e do martírio. No vermelho, que envolve a lira, símbolo da nossa
Filarmónica, e enche o campo da nossa bandeira, está a alma cultural dum povo, que aqui vive, trabalha, ama, sofre e afirma
pergaminhos de grandeza.
A asna de negro fretada de prata, significa os diversificados trabalhos e profissões a que se devotou o nosso povo para afirmar a
sua presença e dar vida à sua terra, “a golpes e de coragem e de esperanças”. A prata, que a envolve refere-se à dignidade e retidão
de espírito, que sempre foi seu apanágio e apela para a mensagem evangélica, que recebeu e que demonstra na sua religiosidade
cristã.
O ouro, que enobrece o azul da rosa, atira-nos para a ideia do conhecimento e da perfeição, do amor e da doação, características
da nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição, a bendita entre todas as mulheres, a toda formosa, mais bela e pura do que Eva na
manhã da criação.
O verde transporta-nos para os nossos campos ondulantes, símbolos da vida e fecundidade e para as árvores graciosas, que
salpicam as nossas aldeias, propiciando saborosos frutos e benéficas sombras e prodigalizando apreciadas madeiras.
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1. Educação
a. Defender junto do Município de Pombal a construção do Centro
Escolar da Freguesia de Vermoil, para que:
i. Sejam adquiridos os terrenos, em 2014;
ii. Seja elaborado o projeto, candidatura e demais procedimentos,
em 2014;
iii. Seja feita a construção em 2014 e 2015, pugnando pela
abertura em setembro de 2015.

b. Defender obras de manutenção, urgentes, na EB1 de Vermoil,
procurando fazer acordo de colaboração com o Município de
Pombal, para:
i. Reconstrução da rede pluvial, de imediato;
ii. Aplicação de caleiras, em 2014;
iii. Renovar estantes das salas de aula, em 2014
iv. Envernizar soalho, em 2014;
v. Aplicação de teto falso no hall, em 2014;
vi. Pintura do edifício, em 2014;
vii. Requalificar jardim, em 2014.

c. A nível da edução, por administração da junta ou em parceria com
outras entidades:
i. Assegurar ATL´s para crianças dos 3 aos 15 anos nos períodos
de férias;
ii. Promover formação das auxiliares;
iii. Assegurar e organizar os prolongamentos horário;
iv. Assegurar e organizar as AEC’s para o 1º Ciclo;
v. Assegurar o serviço almoços para o ensino pré-escolar e do 1º
Ciclo;
vi. Dentro do possível, apoiar o agrupamento de escolas na
vigilância, receção e entrega das crianças;
vii. Assegurar a boa manutenção dos espaços escolares;
viii. Promover e/ou realizar ações de formação e Revalidação de
competências.
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2. Saúde
a. Apoiar e cooperar para o bom funcionamento da Extensão de Saúde
de Vermoil, com a ARS e demais entidades envolvidas.

b. Unidade de Saúde Familiar
Defender junto da ARS a revisão do atual serviço de saúde na Freguesia
de Vermoil e na parte sul do concelho de Pombal, com vista à criação de
uma USF que sirva várias freguesias.

A Freguesia de Vermoil, já tem deliberações tomadas por unanimidade
em sede de Junta e de Assembleia de Freguesia, no sentido do edifício da
sede da Junta de Freguesia ser integralmente cedido para a USF.
Podendo ainda, caso o Município de Pombal assim o entenda, ser cedido
num futuro próximo, o edifício do Jardim de Infância de Vermoil,
contiguo à sede da Junta, de forma a permitir a sua ampliação.
Desta forma, em termos de espaço físico não seriam necessários
investimentos em terrenos ou em edifícios.
Geograficamente a centralidade deste local é excelente para servir a
freguesia de Vermoil, bem como, várias freguesias vizinhas.

O atual modelo de extensão de saúde, é frágil, é desmotivador para os
profissionais de saúde, não serve os utentes e não permite que os
muitos, que dele necessitam, tenham acesso aos seus parcos serviços.

Caso este projeto se concretize, tal como toda a nossa comunidade
espera, seria ideal que os serviços da junta de freguesia, passassem para
o edifício da escola primária de Vermoil, o qual naturalmente ficará
disponível com a abertura do Centro Escolar. Para o efeito, esperamos a
disponibilidade do Município de Pombal para esta cedência.
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3. Agricultura
a. Dinamizar e proporcionar ações de formação, sessões de
esclarecimento e workshops na área da agricultura;

b. Pesquisar e divulgar candidaturas para investimentos na agricultura;

c. Regadio:
i. Defender junto do Município de Pombal e apoiar a construção
de açude no rio Arunca, junto à “fronteira” da Freguesia de
Vermoil com a União de Freguesias de Santiago de Litém, São
Simão de Litém e Albergaria dos Doze, em 2014;
ii. Defender junto do Município de Pombal e apoiar a Associação
de Regadores obras de manutenção e requalificação do regadio
desde o açude, pela Quinta dos Claros, Entrevinhas, Gafaria e
Tiroeira, em 2015, caso a associação se mantenha inativa
procurar assegurar o serviço de regadio através dos serviços da
junta, para tal será necessário criar respetivo regulamento e
taxas.

d. Caminhos agrícolas:
i. Defender junto do Município de Pombal e apoiar a
requalificação de caminhos agrícolas, no vale do Arunca, do
Cabrunca e da Calvaria ao Casal da Ordem, zona da Ribeira das
Colmeias;
ii. Defender junto do Município de Pombal e apoiar a abertura de
caminhos agrícolas, na Calvaria, Casal da Ordem, zona da
Ribeira das Colmeias.

Neste domínio pretendemos desenvolver e proporcionar ações de
formação na área da agricultura, bem como dar a conhecer eventuais
candidaturas para investimentos, apoiando os interessados na sua preparação.
Bem como apoio para o encaminhamento do escoamentos dos seus produtos.
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4. Urbanismo | Espaços Públicos | Ambiente
a. Defender a aprovação do PDM apresentado em 2012
b. Zona Industrial de Vermoil:
i. Defender junto do Município de Pombal o desenvolvimento
projeto Zona Industrial de Vermoil, nos Pinhais Novos, em 2015;
ii. Defender junto do Município de Pombal a construção das
infraestruturas da Zona Industrial de Vermoil, nos Pinhais
Novos, em 2016 e 2017.

c. Passeio Ribeirinho:
i. Defender junto do Município de Pombal o projeto e
candidatura do Passeio Ribeirinho, desde Santo António das
Pinheiras até à Ponte do Rio Arunca em Vermoil, na margem da
Freguesia de Vermoil, em 2014;
ii. Defender junto do Município de Pombal o projeto para criação
de Parque de Lazer e Circuito de manutenção nos terrenos do
Município de Pombal, em Santo António das Pinheiras, em
2014;
iii. Defender junto do Município de Pombal Construção do Passeio
Ribeirinho e Parque de Lazer, em 2015 e 2016.

d. Polidesportivo de Vermoil:
i. Conclusão dos arranjos exteriores, rede pluvial e passeios, em
2014 e 2015, em colaboração com o Município de Pombal;
ii. Defender junto do Município de Pombal a construção de muro
de suporte, no talude do cemitério, com o arruamento de
acesso à zona desportiva em 2015.

e. Parques Infantis e Parque de Merendas:
i. Com a abertura do Centro Escolar, dotar os espaços exteriores,
da Escola dos Matos da Ranha e do Jardim de Infância do
Outeiro da Ranha de equipamento para quer sirvam de parques
infantis, para aquelas comunidades, em 2016 e 2017;
ii. Requalificar o Parque de Merendas de Santo António das
Pinheiras com mais mesas e equipamentos de lazer, em 2015.
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f. Cemitérios:
i. Criação de casas de banho públicas nos cemitérios de Vermoil e
Ranha de São João, em 2014;
ii. Substituição ou reparação dos telhados das capelas dos
cemitérios de Vermoil e Ranha de São João, em 2014;
iii. Pintura dos muros dos cemitérios de Vermoil e Matos da
Ranha, em 2015;
iv. Promover a boa gestão e manutenção dos espaços dos
cemitérios.

g. Equipamentos Públicos:
i. Requalificar mobiliário do Jardim de Vermoil;
ii. Apoiar o Conselho Económico da Paróquia de Vermoil, na
substituição da porta e guarda-vento da Igreja Velha de
Vermoil, em 2014;
iii. Defender junto do Município de Pombal a renovação da
iluminação pública do Jardim de Vermoil e do Adro da Igreja de
Vermoil, em 2015;
iv. Pintura da sede da Junta de Freguesia, em 2016;
v. Realizar poda anual às árvores dos locais públicos;
vi. Manutenção dos jardins públicos;
vii. Manutenção dos equipamentos públicos, como os WC’s
públicos da Igreja nova e velha de Vermoil.

h. Ecocentro:
i. Defender junto do Município de Pombal a criação espaço para
continuar a receber o contentor dos monstros, a par de um
novo para biomassa, em 2016.

i. Floresta e Proteção Civil, no decorrer de todo o quadriénio:
i. Continuar a disponibilização da Viatura de Primeira
Intervenção, bem como a sua manutenção e combustível, com
o apoio do Município de Pombal;
ii. Defender junto do Município de Pombal equipamento de
comunicação para as Brigadas da Proteção Civil;
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iii. Defender junto do Município de Pombal o fornecimento de
equipamento de vestuário e proteção para os Voluntários da
Proteção Civil;
iv. Defender junto do Município de Pombal a construção de
tanque para abastecimento de água a helicópteros, no terreno
do Município de Pombal, no Vale do Cabrunca, Matos da
Ranha, em 2014;
v. Defender junto do Município de Pombal e outras entidades
competentes ações silvicultura preventiva nas zonas de floresta
contiguas com zonas habitacionais;
vi. Defender junto do Município de Pombal a requalificação e/ou
abertura de caminhos florestais.
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5. Cultura | Associativismo | Apoio Social
a. Cultura:
i. Defender junto do Município de Pombal a exposição ao público
e preservar as Ruínas Romanas da Telhada, no terreno
propriedade do Município de Pombal, em 2014;
ii. Realizar candidatura para desenvolver novas escavações e
novas pesquisas, tirando partido de todo este potencial
turístico, em 2015;
iii. Criar Roteiro Turístico e na dinamizar o Núcleo Museológico
João de Barros, em 2014;
iv. Dinamização do Bodo das Castanhas e da Festa de São João;
v. Apresentação de Peças de Teatro e outros eventos culturais na
Freguesia de Vermoil;
vi. Dinamizar a publicação de notícias no site da Freguesia, bem
como o Notícias de Vermoil – Boletim da Freguesia;
vii. Gerir o site e a página do Facebook da Freguesia de Vermoil,
promovendo todo o trabalho realizado pelas associações, junta
de freguesia, comunidade escolar e religiosa, e demais forças
vivas da Freguesia de Vermoil.

b. Associativismo:
i. Defender junto do Município de Pombal o aumento os apoios
dados à Sociedade Filarmónica Vermoilense, tendo em
consideração a Escola de Música e o melhoramento qualitativo
e quantitativo da Banda. Pedindo especial apoio aquando da
requalificação do Salão de Concertos;
ii. Defender junto do Município de Pombal a continuação com os
apoios dados à Associação Desportiva da Ranha, criar condições
para esta dar apoio ou assumir a manutenção do relvado
natural;
iii. Defender junto do Município de Pombal a continuação com os
apoios dados ao Atlético Clube de Vermoil;
iv. Promover sinergias entre as associações da freguesia e apoiar
as mesmas em tudo o que estiver ao alcance da junta de
freguesia.
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c. Apoio Social:
Neste domínio pretendemos envolver toda a comunidade, num
espirito de entreajuda, procurando que as respostas
necessárias sejam dadas no seio da comunidade. No entanto,
para tal necessitamos de todo o apoio técnico e especializado,
dado nos deparamos com casos de extrema complexidade, com
famílias disfuncionais, problemas de álcool, toxicodependência,
pedofilia, problemas do foro psicológico e até marginalização.
Pelo que procuraremos obter o apoio do Município de Pombal
e da Segurança Social.
i. Dinamizar a Comissão Social da Freguesia de Vermoil;
ii. Melhorar a loja social;
iii. Ajuda, encaminhamento e apoio para assistência a pessoas e
famílias necessitadas;
iv. Realizar o Passeio Anual Sénior;
v. Desenvolver atividades para a nova geração sénior.
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6. Saneamento Básico e Água de Rede
a. Saneamento Básico:
i. Defender junto do Município de Pombal a continuação e
conclusão das obras em curso;
ii. Defender junto do Município de Pombal para que este proceda
às necessárias reparações para conclusão da rede de
saneamento básico já iniciada há 10 anos nas Ranhas e ainda
com centenas de habitações por ligar, em 2014;
iii. Defender junto do Município de Pombal a elaboração do
projeto para rede de saneamento básico na Canavieira, Casal da
Ordem e Calvaria, em 2014;
iv. Defender junto do Município de Pombal a construção da rede
de saneamento na rua do Centro, na Canavieira e na parte
restante da rua do Mel Doce no Casal da Ordem, em 2014;
v. Defender junto do Município de Pombal a construção da rede
de saneamento básico na Canavieira, Casal da Ordem e
Calvaria, em 2016;
vi. Defender junto do Município de Pombal para que se projete
dimensionamento do emissário do desde a ponte do rio Arunca
em Vermoil até Pombal, em 2014;
vii. Defender junto do Município de Pombal deste novo emissário,
em 2015;
viii. Defender junto do Município de Pombal a realização obras de
desobstrução e manutenção no emissário desde as Meirinhas
até ao longo do rio Cabrunca, em 2015.

b. Água de Rede Pública:
i. Defender junto do Município de Pombal a conclusão das obras
necessárias para que a água de rede chegue a todas as torneiras
de todas as habitações da Freguesia de Vermoil,
designadamente na Ranha de Cima e Matos da Ranha, no início
de 2014.

c. Fonte da Saúde:
i. Defender junto do Município de Pombal a execução do projeto
já desenvolvido e aprimorado, em 2014.
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d. Fontenários e outras fontes, para as quais esperamos o melhor
apoio do Município de Pombal:
i. Obras de restauro da Fonte da Achada, em 2014;
ii. Concluir obras da Fonte do Pereiro, na zona da Fonte da Saúde,
em 2015;
iii. Restaurar a rede de fontenários das décadas de 60 e 70, em
2016;
iv. Obras de conservação na fonte e lavadouro do Casal Pernes, em
2016.

7. Rede viária e pedonal
a. Rede viária, defender junto do Município de Pombal, trabalhando
com o mesmo para:

i. Asfaltamento da rua do Centro na Canavieira, em 2014/2015;
ii. Asfaltamento da rua da Fonte, desde a Calvaria até ao Casal da
Ordem, bem como da rua da Horta, na Calvaria, em 2014;
iii. Asfaltamento da rua do Mel Doce, desde o Casal da Ordem até
aos Arneiros da Gafaria, em 2014/2015;
iv. Com recurso aos meios legais necessários proceder ao
alargamento da estrada no limite da freguesia de Vermoil, com
a freguesia das Meirinhas, na Mata do Casal Galego, junto à
ponte do rio Cabrunca, com vista ao respetivo asfaltamento, em
2014;
v. Redimensionamento da rua da Fontainha na Chã, com vista a
garantir bons acessos ao Centro Escolar, em 2014;
vi. Asfaltamento da rua da Fontainha na Chã e travessa da
Fontaínha, em 2015;
vii. Redimensionamento da rua da Estrada de Soure, em 2014;
viii. Asfaltamento da rua da Estrada de Soure, em 2015;
ix. Asfaltamento da estrada municipal de Vermoil à Palhaça, bem
como a rua do Alto na Palhaça, em 2014/2015;
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x. Asfaltamento da rua de Trás do Monte, Xieira, em 2014/2015;
xi. Redimensionamento da rua das Laranjeiras e resto da rua do
Vale, nos Matos da Ranha; da rua dos Olivais na Gafaria,
travessa da Fé e parte da rua da Fonte, na Calvaria, e a rua do
Vale Salgueiro no Outeiro da Ranha, com reserva de cedência
por parte dos proprietários ou com recurso aos meios legais
disponíveis com vista ao respetivo asfaltamento;
xii. Asfaltamento de todas as vias já empedradas, em 2016 e 2017;
xiii. Requalificação de caminhos agrícolas e florestais, com especial
relevo, no vale do Arunca, do Cabrunca e da Calvaria ao Casal
da Ordem, zona da Ribeira das Colmeias, em 2014 e 2015;
xiv. Abertura de caminhos agrícolas, na Calvaria, Casal da Ordem,
zona da Ribeira das Colmeias, em 2014.
xv. Reposição de massa asfáltica em todos os buracos feitos pelas
associações de águas das Ranhas, nas reparações da rede de
água, de imediato.
xvi. Desenvolver contactos com as Estradas de Portugal, no sentido
de melhorar a segurança no IC2, substituindo os atuais
cruzamentos nivelados por rotundas, ou com a colocação de
semáforos, na zona da Freguesia de Vermoil;
xvii. Defender a construção de nó da A1 em Meirinhas/Barracão;
xviii. Projetar via de ligação entre este nó e a o IC8 em Vila Cã/Abiul,
para que a médio/longo prazo a parte sul do concelho de
Pombal, tenha esta importante via de comunicação e
desenvolvimento;
xix. Reconstruir o pontão da ribeira da Gafaria, na rua das Pinheiras,
em 2016;
xx. Formação para os cantoneiros e pessoal da junta com serviços
nas vias, em 2014.

b. Sinalização, pugnar junto do município de Pombal, cooperando com
o mesmo para:
i. Sinalização horizontal das vias municipais: Vermoil/Pocejal;
Calvaria/Vila Verde; Vermoil/Meirinhas, em 2014;
ii. Sinalização horizontal, marcação de rotundas e parqueamentos,
no centro de Vermoil, em 2014;
iii. Rever toda a sinalização indicativa e toponímica de lugares, por
muita estar em falta, outra danificada ou obsoleta, em 2014 e
2015;
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iv. Colocação de sinalização indicativa institucional e de
equipamentos, em 2014 e 2015;
v. Substituir a antiga sinalização toponímica das ruas, em 2014 e
2015.
c. Passeios pedonais e bermas, defender junto do Município de
Pombal para:
i. Construção da rede pluvial e passeios pedonais, nos
aglomerados populacionais e de equipamentos:
1. Rua do Campo da Bola, junto à ADR;
2. Na Venda Nova, rua Principal, em 2014;
3. Na estrada de Vermoil aos Matos da Ranha, 2014 e 2015;
4. Na estrada de Vermoil às Meirinhas, em 2016;
5. Rua Fernandes Tomás, Outeiro da Ranha, em 2016.
ii. Construção de rede pluvial e bermas nas seguintes ruas:
1. Rua da Serrada, em Vermoil;
2. Rua da Capela e rua do Cemitério, nos Matos da Ranha.
3.
d. Manutenção, renovação e colocação de novos abrigos de
passageiros
e.

8. Gestão e Administração | Equipamento
a. Gestão e Administração:
i. Disponibilidade para continuar a realizar protocolo de
delegação de competências, mais enriquecido, com vista a uma
melhor dinâmica que melhor sirva os interesses das autarquias
e de todos os vermoilenses;
ii. Disponibilidade para assegurar e melhor o serviço do B@m;
iii. Disponibilidade para continuar a realização de protocolos ou
acordos de colaboração, para execução de obras, com o
Município de Pombal;
iv. Disponibilidade para continuar a realizar protocolos ou acordos
para levar a cabo as AEC’s, serviço de almoços, prolongamentos
de horários e outros relacionados com a educação;
v. Promover protocolo para abertura de Posto de Atendimento ao
Cidadão, junto da Loja do Cidadão ou obter estes serviços
integrados nos serviços dos CTT;
vi. Prestar com profissionalismo os serviços da competência da
junta;
vii. Disponibilidade para continuar a assegurar os serviços do CTT;
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viii. Assegurar protocolos com o Ministério da Agricultura, as
Finanças, Segurança Social e outras entidades, para prestação e
apoio aos seus serviços;
ix. Funcionamento dos serviços da Junta de segunda a sexta-feira;
x. Disponibilizar Internet sem fios nos principais pólos da freguesia
xi. Disponibilizar computadores com acesso à Internet, na sede da
junta;
xii. Apoiar e representar o povo de Vermoil na sua proteção e
defesa dos seus direitos e bem-estar, em áreas como, linhas de
Alta Tensão e Antenas de Comunicações;
xiii. Dinamizar a gestão da Bolsa de Emprego da Freguesia de
Vermoil;
xiv. Clarificar junto dos CTT e demais entidades competentes, a
informação toponímica de lugares e ruas da Freguesia de
Vermoil, com vista a que todos tenham o respetivo código
postal.

b. Equipamento:
i. Substituição da carrinha de transporte com báscula;
ii. Construção de armazém e estaleiro, da Freguesia de Vermoil;
iii. Garantir a boa manutenção de equipamento da junta, como:
Elevador; Bobcat e Camioneta.

Pretende-se que este plano de atividades seja ativo e dinâmico,
esperando-se que outros projetos e outras ideias o possam enriquecer.
Estando a junta disponível para a sua melhor execução, desde que para
isso se consigam reunir todas as condições necessárias.

Todos vamos servir e unir a Freguesia de Vermoil!

15

