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Junta de Freguesia de Vermoil 

Actividade da Freguesia 

De 19-12-2008 a 17-04-2009 

 

 

 

Educação e Formação: 

- Gestão dos almoços de 57 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos Jardins-

de-Infância; 

- Gestão do prolongamento de horário de 42 crianças no âmbito da Componente de Apoio à 

Família nos Jardins-de-Infância; 

- Gestão das Actividades de Enriquecimento Curricular para o 1° Ciclo para um universo de 131 

Crianças, com Inglês, Educação Física e Educação Musical; 

- Gestão de almoços para 107 crianças no âmbito do programa de generalização de almoços 

para o 1° Ciclo; 

- Assegurou-se transporte de criança do Casal da Ordem para a EB1 de Vermoil com o apoio do 

Centro Social Júlio Antunes e do Colégio João de Barros; 

- Participação na reunião da AEC’S entre: Agrupamento de Escolas; coordenadores AEC'S; e 

Junta de Freguesia; 

- Fornecimento de lenha para EB1's de Vermoil e Matos da Ranha; 

- Reparação de fechadura no Jardim-de-Infância do Outeiro da Ranha; 

- Manutenção dos jardins das três EB1’s da Freguesia; 

- Manutenção dos jardins dos três Jardins-de-Infância da Freguesia; 

- Fornecimento de material para limpeza das escolas; 

- Fornecimento de material para os prolongamentos de horário; 

- Substituição de areia no parque do Jardim de Infância do Outeiro da Ranha; 

- Substituição de vidro na EB1 e Jardim de infância dos Matos da Ranha; 

- Manutenção do parque de areia no Jardim de infância dos Matos da Ranha; 

- Manutenção de estores na EB1 do Outeiro da Ranha; 

- Colocação de Caleira no telhado da sala de arrumos do Jardim-de-Infância de Vermoil; 

- Substituição de Porta na EB 1 do Outeiro da Ranha; 

- Reparação das Campainhas das Escolas 

- Com o apoio da Associação de Caçadores de Vermoil, do Municipio de Pombal e do Atlético 

Clube de Vermoil, realização de actividade de plantação de árvores na escola da Calvaria, com 

as crianças do Jardim de Infância de Vermoil. 
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Na área da rede viária e pedonal: 

 

- Limpeza de valetas cimento e aquedutos na generalidade da Freguesia; 

- Limpeza de bermas e valetas na Ranha de São João; Feijoal; Soalheiras; Pedrosos; e Tiroeira; 

- Apoio ao Município de Pombal na construção das bocas de aquedutos na: rua do Casal; rua da 

Quinta dos Claros; rua da Glória; estrada das Oliveirinhas; rua dos Chões; rua das Alminhas; rua 

do Olival; rua da Serrada; rua da Calçada; rua da Esperança; rua da Terra Nova; rua do Arneiro; 

rua do Vale da Porta; rua do Vale da Igreja; Rua da Escola; e travessa da rua Fernandes Tomás;  

- Limpeza de passeios e calçadas de forma geral na sede de Freguesia; 

- Apoio ao Município de Pombal no alargamento da estrada de Vermoil aos Matos da Ranha; 

- Reconstrução de muros na sequência do alargamento da estrada de Vermoil aos Matos da 

Ranha; 

- Apoio na construção e requalificação de aquedutos na estrada da Vermoil aos Matos da Ranha; 

- Colocação de espelho de trânsito em cruzamento na Palhaça; 

- Construção de passeios pedonais: Lagoa; Chã; Outeiro da Ranha; 

- Cedência de material para construção de passeios no Casal da Ordem, a munícipes que 

procedem à construção dos respectivos passeios, na rua principal; 

- Limpeza de bermas com corta sebes na generalidade das ruas da Freguesia de Vermoil; 

- Apoio ao município de Pombal na manutenção do asfalto, na estrada de Vermoil aos Matos; 

estrada de Vermoil à Matado Casal Galego; estrada de Vermoil à Palhaça; arruamentos no 

Outeiro da Ranha; estrada de Soure; 

- Construção de boca de aqueduto na Rua da Glória; 

- Reparação de tampa de saneamento junto à antiga sede da Junta; 

-Empedramento da rua dos Balinhos nos Matos da Ranha; 

-Empedramento da travessa dos Balinhos nos Matos da Ranha; 

-Empedramento da rua do Casal de Além na Ranha de São João; 

-Reposição de serventias na sequência do alargamento da estrada da Lagoa a Vermoil; 

- Empedramento da rua do Padre Maço na Ranha de São João; 

- Substituição das placas de toponímica em algumas ruas da sede de freguesia; 

- Reuniões com diversos proprietários para alargamentos das estradas de Vermoil aos Matos; 

- Reunião com proprietários para cedência de terreno para reconstrução de pontão na rua das 

Pinheiras na ribeira da Gafaria. 
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Emprego: 

- Gestão da Bolsa de emprego. 

 

Abastecimento de Água, Saneamento Básico e Fontanários: 

- Apoio à Divisão de Águas e Saneamento do Município de Pombal em diversas reparações da 

rede pública de abastecimento de água; 

- As águas da fonte da Saúde; e da rede pública têm sido analisadas regularmente, pelos 

Laboratórios da Universidade de Coimbra e os resultados têm sido afixados no Edital e 

disponibilizados na página da Internet; 

- Têm sido garantidas, com o apoio da Câmara Municipal de Pombal, as análises às águas das 

associações que fornecem água na freguesia em locais onde a rede pública ainda não está 

disponível (Ranha e Matos), sendo que os resultados têm sido afixados no Edital e 

disponibilizados na página da Internet; 

- Reunião com técnicos do Município de Pombal sobre projecto do saneamento básico da Lagoa 

à Mata do Casal Galego e Moinho da Mata aos Matos; 

- Reunião com técnicos do Município de Pombal sobre obra de requalificação da Fonte da 

Saúde; 

- Apoio ao Municipio de Pombal na construção da rede de saneamento básico e água de rede 

nos Matos da Ranha e Ranha; 

- Apoio na ligação de ramal de saneamento básico no Feijoal; 

- Apoio na substituição de tubo de água junto ao cemitério de Vermoil. 

 

Urbanismo: 

- Recepção de sugestões para alterações ao PDM. 

 

Informação e Divulgação: 

- Gestão do Site da Junta, com o apoio do Sr. Pedro Gameiro; 

- Indicação de notícias da Freguesia aos meios de comunicação social;  

- Indicação de eventos para divulgação na Agenda Cultural de Pombal; 

- Edição do n.º 12 do Notícias de Vermoil – Boletim da Freguesia; 

 

Administração, Equipamento e gestão da Junta de Freguesia: 

- Prestação de serviços diversos do Balcão de Atendimento Municipal, B@M; 

- Apoio no envio de 22 declarações de IRS; 

- Foram feitos 51 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e alertas; 

- Foram feitos 36 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação; 
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- Foram feitos 30 Atestados de Residência; 

- Foram feitas 22 Declarações Diversas; 

- Foram feitas 310 Provas de Vida; 

- Foram feitas 25 Confirmações de Agregado Familiar; 

- Foram feitas 42 Fotocópias Autenticadas; 

- Foram feitos 23 alvarás de terrenos no Cemitério da Ranha São João; 

- Foram feitos 39 alvarás de terrenos no Cemitério dos Matos da Ranha; 

- Foram feitos 23 alvarás de terrenos no Cemitério de Vermoil; 

- Foram feitos 4 registos de canídeos; 

- Foram feitos 5 licenciamentos de canídeos; 

- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 6 vezes; 

- Foram realizadas as seguintes inumações: 

  - 9 no Cemitério de Vermoil; 

  - 4 no Cemitério dos Matos da Ranha; e 

  - 2 no Cemitério da Ranha de São João. 

- Foram vendidas as seguintes sepulturas perpétuas: 

  - 9 no Cemitério de Vermoil; 

  - 0 no Cemitério dos Matos da Ranha; 

  - 3 no Cemitério da Ranha de São João; 

- Foram vendidas os seguintes jazigos subterrâneos: 

  -  0 no Cemitério de Vermoil; 

  -  0 no Cemitério dos Matos da Ranha; 

- O Presidente da Junta efectuou despachos, por norma, pelo menos uma vez por dia; 

- O Presidente da Junta realizou atendimento – Oficial – em todas as tardes de Sexta-feira; 

- Prestação dos serviços dos CTT na sede da Junta de Freguesia; 

- Implementação de novo software de salários; 

- Gestão do Espaço NET que foi utilizado em 448 sessões; 

- Disponibilização do acesso livre à Internet wireless nas proximidades da sede da Junta de 

Freguesia e parte norte da Igreja nova de Vermoil; 

- Disponibilização do acesso livre à Internet wireless nas proximidades da EB1 do Outeiro da 

Ranha; 

- Disponibilização do acesso livre à Internet wireless nas proximidades da EB1 dos Matos da 

Ranha; 

- Disponibilização de dispensador de água e água na sede da Junta de Freguesia; 

- Manutenção da Mitsubishi Canter; 

- Manutenção da Bobcat; 

- Participação nas reuniões de Assembleia Municipal de Pombal; 
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- Participação do executivo na reunião de Assembleia de Freguesia; 

- Reunião com Sr. Presidente da Câmara sobre apoios à Freguesia de Vermoil; 

- Participação em programa da Rádio Cardal sobre a freguesia de Vermoil; 

- Cedência de espaço e apoio ao Ministério da Agricultura para candidaturas de agricultores; 

- Cedência de espaço e apoio à Segurança Social para realização de candidaturas de idosos ao 

RSI; 

- Participação das administrativas da junta em acções de formação do B@m; 

- Participação das administrativas da junta em acções de formação do recenseamento eleitoral; 

- Participação na reunião trimestral de presidentes da Junta com executivo e técnicos do 

município. 

 

Colectividades: 

- Apoio à Associação de Caçadores de Vermoil, na construção de anexos e pintura da sua sede, 

na escola da Calvaria; 

 

Acção Social: 

- Encaminhamento e apoio de família para desintoxicação alcoólica; 

 

Ambiente, Espaços Públicos, Cultura e Lazer: 

- Substituição do telhado da escola da Calvaria, com acordo de colaboração com o Municipio de 

Pombal; 

- Pintura da escola da Calvaria; 

- Alteração de muro na escola da Calvaria para melhoramento de acesso; 

- Apoio na Mudança de postes de electricidade na escola da Calvaria; 

- Reunião com vista à criação de Casa da Cultura de Vermoil; 

- Reunião com técnico do município de Pombal, com vista à construção de jardim junto ao 

Polidesportivo de Vermoil; 

- Com o apoio do Municipio de Pombal, poda das árvores nos espaços públicos da Freguesia de 

Vermoil; 

- Organização de Concerto de Reis, com grupo Coral Marquês de Pombal e Filarmónica 

Vermoilense, na Igreja Nova de Vermoil; 

- Apoio aos sapadores florestais no melhoramento de acessos em caminhos florestais, 

desimpedimento de caminhos florestais com árvores caídas e corte de mato. 

- Montagem de repetidor de wireless na torre norte da Igreja Nova; 

- Apoio na recolha do depósito dos monstros e Ecopontos; 

- Apoio na criação de dois novos ecopontos, um na Ranha de São João e outro nos Matos da 

Ranha (junto à Capela e no cruzamento da estrada de Soure, respectivamente); 
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- Mudança de localização de contentor do lixo na Palhaça; 

- Limpeza de terreno “estaleiro” da Junta junto ao campo de futebol de Vermoil; 

- Limpeza e manutenção do Cemitério Vermoil; 

- Limpeza e manutenção do Cemitério Matos dos Matos da Ranha; 

- Manutenção do Jardim da Igreja Velha; 

- Manutenção do Jardim da Igreja Nova; 

- Manutenção do Jardim da sede da Junta de Freguesia; 

- Manutenção do Jardim da casa Paroquial; 

- Limpeza do recinto da Feira dos Sete; 

- Manutenção da zona envolvente da Fonte da Saúde; 

- Apoio na manutenção da rede de iluminação pública; 

- Limpeza e fornecimento de consumíveis para os WC's públicos da Igreja Nova e Igreja Velha 

em Vermoil; 

- Limpeza da zona envolvente da Fonte do Casal Pernes; 

- Reposição de calçada no adro da Igreja Nova. 

 

 

 

Vermoil, 17 de Abril de 2009 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

 

 

(Ilídio Manuel da Mota) 

 

 
 
 
 
 
 

 


