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Junta de Freguesia de Vermoil 
Actividade da Freguesia 

De 20-09-2007 a 18-12-2007 
 

 

Educação e Formação: 
 

- Gestão das Actividades de Enriquecimento Curricular para todo 1º Ciclo, com ensino de Inglês, 

Educação Física, Educação Musical e apoio ao estudo – para um total de 133 alunos; 

- Gestão dos Prolongamentos de horário nos três Jardins Escola da Freguesia, no âmbito da 

Componente de Apoio à família – para um total de 35 crianças; 

- Gestão e fornecimento de 3528 almoços para os três Jardins-de-infância, no âmbito da 

Componente de Apoio à família – para um total de 56 crianças; 

- Gestão e fornecimento de 6174 almoços para as três Escolas Básicas do 1º Ciclo da Freguesia, 

no âmbito do Programa de Generalização dos Almoços para o 1º Ciclo – para um total de 98 

crianças; 

- Manutenção dos jardins das três Escolas do Primeiro Ciclo da Freguesia; 

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

- Reparação de infiltração na EB 1 do Outeiro; 

- Substituição de borrachas nas cadeiras da EB 1 de Vermoil; 

- Fornecimento e fixação de prateleira para Jardim-de-infância de Vermoil; 

- Fornecimento e aplicação de cabides no Jardim-de-Infância do Outeiro da Ranha; 

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

- Reparação de esgotos dos WC’ s da EB 1 do Outeiro da Ranha; 

- Reparação de fechaduras nas EB 1 do Outeiro da Ranha e de Vermoil; 

- Manutenção na canalização da EB 1 de Vermoil; 

- Reunião com o Sr. Vereador da Educação na EB 1 do Outeiro da Ranha para dar conta das 

várias obras ali realizadas e da falta de energia; 

- Revisão no sistema de aquecimento central na EB 1 de Vermoil 

- Reparação da iluminação do espaço exterior da EB 1 de Vermoil; 

- Apoio ao Município de Pombal na ida das crianças de todas as escolas ao cinema em Pombal; 

- Reparação de baliza na EB 1 do Outeiro da Ranha; 
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- Melhoramentos das águas pluviais na EB 1 do Outeiro da Ranha; 

- Apoio à ETP Sicó nas acções e reuniões de sensibilização para realização dos RVCC; 

- Cedência de sala na EB 1 de Vermoil à ETP Sicó para a ministração de cursos; 

- Gestão da escola sénior para 9 alunos em Vermoil, com o apoio voluntário da Prof. Magui; 

- Fornecimento de 7 aquecedores com relógio programador para a EB 1 do Outeiro da Ranha; 

- Apoio ao Município de Pombal no fornecimento de móveis, mesas e cadeiras à EB 1 do Outeiro 

da Ranha; 

- Fornecimento de máquinas de lavar louça, com o apoio do Município de Pombal, aos Jardins-

de-Infância dos Matos da Ranha e do Outeiro da Ranha, bem como à EB 1 do Outeiro da Ranha; 

- Apoio ao Município de Pombal na alteração para corrente trifásica na EB 1 do Outeiro da 

Ranha; 

- Apoio para fornecimento de móveis à EB 1 dos Matos da Ranha; 

- Com o apoio do Município de Pombal fornecimento de lenha para as EB 1 de Vermoil e Matos 

da Ranha; 

- Com o apoio do Município de Pombal fornecimento e montagem de mastro para bandeira verde 

nos Matos da Ranha; 

- Apoio aos professores da EB 1 dos Matos da Ranha na montagem do presépio no exterior da 

escola; 

- Participação na festa de Natal da EB 1 e Jardim-de-Infância do Outeiro da Ranha; 

- Participação na Festa de Natal e Cerimónia da atribuição da Bandeira Verde à EB 1 e Jardim-

de-Infância dos Matos da Ranha; 

- Atribuição de subsídio a todas as escolas para oferta de prendas de Natal a todas as crianças. 

 

 

Na área da rede viária e pedonal: 
 

- Manutenção do asfalto: Estrada de Vermoil aos Matos; estrada de Vermoil à Palhaça; 

- Limpeza das valetas de cimento, na generalidade da Freguesia; 

- Fornecimento de lancil, pavimento, pó de pedra e material de saneamento pluvial para 

construção de passeios na para a rua Fernandes Tomás, aos moradores que oferecem a mão-de-

obra para a respectiva construção, no âmbito da construção de passeios na estrada de Vermoil à 

Ranha, com o apoio do Município de Pombal; 

- Em fase de conclusão a construção de passeios na rua Principal no Outeiro da Ranha e Ranha de 

São João, com o apoio da Câmara Municipal de Pombal; 
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- Em fase de conclusão a construção de saneamento pluvial rua Principal no Outeiro da Ranha e 

na Ranha de São João, com o apoio da Câmara Municipal de Pombal; 

- Limpeza de bermas e Valetas: Rua do Outeiro do Olival; Rua Nova - Soalheiras; Rua Padre 

António; Porto Velho; Tojal; Palhaça; Mata do Tojal; Penedos; Casal Lucas; Abrolho; Gafaria; 

Arneiros da Gafaria; Santo António; Quinta dos Claros; Chã de Cima; Chã de Baixo; Lagoa; 

generalidade das ruas asfaltadas nos Matos da Ranha do IC 2 para norte; 

- Apoio ao Município de Pombal no alargamento das ruas: 

 - Troço da rua da Terra Nova no Sobral, 500mt;  

 - Troço da rua da Quinta dos Claros na Gafaria, 250mt; 

- Apoio ao Município de Pombal na limpeza com moto-niveladora, ensaibramento e 

empedramento: 

- Rua do Abrolho, 400mt; 

- Rua do Casal, no Tojal, 700mt; 

- Estrada da rua de Cima à rua do Abrolho, 500mt; 

- Troço da Terra Nova – Sobral, 500mt; 

- Troço da rua do Ribeirinho no Sobral, 200mt; 

- Rua do Monte – Venda Nova à Xieira, 800mt; 

- Travessa da rua Fernandes Tomás no Outeiro da Ranha, 100mt; 

- Rua da Quinta dos Claros, na Gafaria, 250mt; 

- Apoio ao Município de Pombal, em limpeza com moto-niveladora, com vista ao empedramento 

das estradas da Gafaria e Arneiros da Gafaria aos Pedrosos e dos Pedrosos à Cruz da Calvaria; 

- Apoio ao Município de Pombal no rebaixamento junto às concordâncias com o asfalto nas 

estradas a cima mencionadas;  

- Apoio ao Município de Pombal na limpeza com moto-niveladora da rua do Olival na 

Canavieira; rua da Fidalga - Tojal; estrada dos Arneiros da Gafaria ao Casal da Ordem; e estrada 

dos Arneiros da Gafaria à Calvaria. 

- Colocação de 3 espelhos de trânsito; 

- Colocação de sinalização indicativa no centro de Vermoil; 

- Limpeza dos passeios: Rua João de Barros, Tiroeira, Gafaria e Arneiros da Gafaria; 

- Remoção de entulho na rua João de Barros; 

- Corte de ervas e silvas com tractor corta sebes, do Município de Pombal, nas seguintes vias: 

estrada de Vermoil aos Matos; estrada de Vermoil à Ranha; estrada de Vermoil à Mata do Casal 

Galego; estrada da Calvaria à Canavieira; estrada do Casal da Ordem aos Arneiros da Gafaria; 
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Matos da Ranha; Rua Marquês de Pombal - Venda Nova; Chãs; caminho agrícola da ribeirinha na 

Gafaria; rua da Glória; e Chãs; 

- Construção de passeios em calçada portuguesa na rua do Outeiro da Mata (estrada do cemitério 

de Vermoil); 

- Apoio na construção de aqueduto na rua do Olival - Canavieira; 

- Fornecimento de lancil e pavimento para construção – mão-de-obra por conta dos moradores – 

de passeios na estrada principal no Casal da Ordem e na Canavieira;  

- Construção de pequeno troço de lancil na Canavieira para protecção de habitação em risco de 

inundação, com vista a posterior construção de passeio por parte do respectivo proprietário. 

 

 

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 na sede da junta, e 

disponibilizados na página da Internet; 

- Tem sido garantida, 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). 

- Apoio a populares dos Penedos em obras de melhoramentos no fontanário/lavadouro local; 

- Reparação de torneira no fontanário da Venda Nova; 

- Reparação de torneiras no fontanário da Igreja Nova; 

- Corte de canas e limpeza da fonte do Outeiro da Mata; 

- Remoção de terras da fonte do Inferno na Chã. 
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Urbanismo: 
 

- Recepção de sugestões para alterações ao PDM. 

- Reunião com responsáveis do Município para proposta de revisão do PDM; 

- Apoio ao Município de Pombal no Plano de Urbanismo de Vermoil. 

 

 

Informação e Divulgação: 
 

- Edição do n.º 7 e 8 do Notícias de Vermoil – Boletim Freguesia; 

- 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; 

- Divulgação do Bodo das Castanhas; 

- Divulgação do Passeio de BTT. 

 

 

Administração, Equipamento e gestão da Junta de Freguesia: 
 

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

- Implementação do Web-doc com o Município de Pombal; 

- Foram feitos 82 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e alertas; 

- Foram feitos 109 ofícios a outras entidades com diverso tipo de informação; 

- Foram feitos 13 Atestados de Residência; 

- Foram feitas 29 Declarações Diversas; 

- Foram feitas 285 Provas de Vida; 

- Foram feitas 5 Confirmações de Agregado Familiar; 

- Foram feitas 21 Fotocópias Autenticadas; 

- Foram feitos 11 recenseamentos; 

- Foram feitos 7 registos de canídeos; 

- Foram feitos 34 licenciamentos de canídeos; 
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- Foram feitos 0 averbamentos de canídeos; 

- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 5 vezes; 

- Foram realizadas as seguintes inumações: 

  - 6 no Cemitério de Vermoil; 

  - 0 no Cemitério dos Matos da Ranha; e 

  - 1 no Cemitério da Ranha de São João. 

- Foram vendidas as seguintes sepulturas perpétuas: 

  - 9 no Cemitério de Vermoil; 

- Foram vendidas os seguintes jazigos subterrâneos: 

  - 0 no Cemitério de Vermoil; 

- 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; 

- Gestão do Espaço NET que foi utilizado em 330 sessões; 

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

Freguesia; 

- No âmbito do Leiria Digital a viatura “Carro da Net” no Bodo das Castanhas; 

- Apoio ao Gabinete de Psicologia na Junta de Freguesia de Vermoil. 

- Atribuição de números de polícia a todas as habitações da freguesia – actividade meses 

anteriores; 

- Elaboração de candidatura para o Kit de 1ª Intervenção – actividade meses anteriores; 

- Inventário e registo dos bens administrativos da Freguesia de Vermoil – actividade meses 

anteriores; 

-Intermediação com Câmara, populares e Instituto de Estradas de Portugal - Direcção de Leiria - 

no corte dos acessos ao IC2 nos Matos da Ranha, entre os quilómetros 141,000 e 141,600, bem 

como com o Governo Civil de Leiria; 

- Participação na reunião trimestral de presidentes de junta com Câmara Municipal e técnicos do 

município; 

- Participação na Assembleia Municipal; 

- Colocação de corrimão em inox na escada de acesso ao 1° Piso da sede da junta 

- Participação na cerimónia de inauguração do Ecomatur – Ecoturismo na Mata Nacional do 

Urso; 

- Pintura da escadaria da sede da Junta; 

- Participação na abertura da Feira de artesanato e mostra gastronómica do Concelho de Pombal; 
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- Reunião com Director da Direcção de Estradas de Leiria, Câmara de Pombal e técnicos do 

Município; 

- Com o apoio do Município de Pombal, levantamento topográfico do Cemitério da Ranha de São 

João; 

- Participação em reunião da Confraria do Bodo; 

- Reunião com Director IEP Leiria para reabertura de cruzamentos no IC 2 nos Matos da Ranha; 

- Contratação de 4 POC'S através do Centro de Emprego de Leiria para auxiliares de acção 

educativa; 

- Reunião e vista de trabalho na freguesia de Vermoil com o Sr. Presidente da Câmara; 

- Reunião de trabalho no IC2 com a Direcção de estradas de Leiria e Município de Pombal acerca 

do projecto da rotunda no cruzamento do IC2 Com a rua Principal e rua Fernandes Tomás; 

- Participação nas Cerimónias do Dia do Município de Pombal; 

- Reunião com técnicos do município de Pombal e respectivas juntas de freguesia sobre 

delimitação administrativa do concelho de Pombal; 

- Reunião com a Direcção do Centro Social Júlio Antunes sobre apoio à construção da Creche; 

- Reunião com Sr. Presidente da Câmara e Direcção do Centro Social Júlio Antunes sobre apoios 

à construção da Creche; 

- Reunião com Sr. Presidente da Câmara e moradores do Outeiro da Ranha sobre a construção da 

rotunda no IC2; 

- Reunião com junta de Freguesia de Carnide sobre os limites das freguesias; 

- Reunião com Junta de Freguesia de Santiago de Litém e de São Simão de Litém para definição 

dos limites de Freguesia, na presença dos técnicos do Município de Pombal; 

- Reunião com técnico do Município de Pombal para estudo de obras de manutenção: na antiga 

sede da Junta de Freguesia; na Escola da Calvaria; e no Coreto da Ranha de São João; 

- Com o apoio voluntário de funcionários da junta, limpeza do espaço da sede da junta, sala de 

prolongamentos e Centro de Saúde, por inundação ocorrida durante o fim-de-semana. 

 

 

Colectividades: 
 

- Oferta de quadro com fotografia aérea à Associação Desportiva da Ranha; 

- Apoio à Associação Desportiva da Ranha na sua representação nas tasquinhas de Pombal; 

- Participação na reunião da apresentação da formação das camadas jovens do Atlético Clube de 

Vermoil; 
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- Apoio ao Atlético Clube de Vermoil na Tripla Légua de Vermoil, com oferta de libra em Ouro 

para o 1° Prémio, transporte de barreiras, disponibilização de palco e limpeza do recinto; 

- Oferta de computador à Associação de Dadores de Sangue do Outeiro da Ranha; 

- Apoio à VEM no magusto de São Martinho; 

- Participação no 114º Aniversário da Sociedade Filarmónica Vermoilense. 

 

 

Acção Social: 
 

- Preparação de cabazes de Natal para famílias carenciadas da freguesia; 

- Pedido ao Município de Pombal para realização de visitas domiciliárias a famílias carenciadas. 

 

 

Ambiente, Espaços Públicos, Cultura e Lazer: 
 

- Apoio na recolha do depósito dos monstros e Ecopontos; 

- Limpeza e manutenção do Cemitério Vermoil; 

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

- Apoio à Comissão do Cemitério da Ranha de São João na aplicação de letras e números para 

identificação das campas; 

- Com o apoio voluntário e gratuito do Sr. Adelino Duarte Pereira aplicação de letras e números 

para identificação das campas no cemitério de Vermoil; 

- 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; 

- Requalificação e embelezamento do Jardim da casa Paroquial; 

- Limpeza do recinto da Feira dos Sete; 

- Limpeza de fontanário no Tojal; 

- Apoio à EDP na sinalização e corte de pinheiro caído em linha eléctrica no Pocejal; 

- Remoção de monos na Canavieira; 

- Remoção de monos junto à Fonte da Achada; 

- Reparação e melhoramentos nas canalizações dos WC' s públicos da Igreja Nova de Vermoil; 
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- Limpeza e remoção de material e lixo decorrente do Bodo das Castanhas e Tasquinhas; 

- Organização do convívio das brigadas de 1ª Intervenção 2007 

- Intervenções em fogos florestais com a viatura de 1ª Intervenção; 

- Organização do Bodo das Castanhas e Tasquinhas 2007; 

- Com o apoio ao Atlético Clube de Vermoil e do Mário Jorge organização da I prova de BTT; 

- Preparação dos cemitérios para os Finados 

- Fornecimento de areia branca para os três cemitérios da freguesia; 

- Apoio à promoção da acção de sensibilização da Associação de Produtores Florestais de Pombal 

no Salão Paroquial de Vermoil; 

- Promoção sonorização, para musica de Natal, no centro da sede de freguesia de Vermoil;  

- Montagem de decoração de Natal nas escolas da freguesia, sede da junta e Igreja Venha; 

- Apoio aos funcionários da junta na montagem do presépio na Igreja Velha. 

 

 

Vermoil, 18 de Dezembro de 2007 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

 

(Ilídio Manuel da Mota) 


