
 

Junta de Freguesia de Vermoil 

 

Trabalhos efectuados 
De 24-10-2005 até 28-12-2005 

 

Educação: 

- Na escola de Vermoil fechamos o lago, retiramos o baloiço obsoleto, fixamos o tanque, 

substituímos o vidro parido e colocamos touvenant nos espaços susceptíveis de criar 

lamas; 

- Na pré de Vermoil foi reparada a infiltração de água e colocado "pladur" no tecto da 

dispensa; 

- Na primária do Outeiro foi colocada iluminação exterior e na pré foram colocados 

dispensadores de papel e realizadas pequenas reparações, bem como na pré dos Matos; 

- Contratamos tarefeiras (através dos programas ocupacionais) para os Matos (2) e 

Outeiro (1); 

- Foram substituídas as cadeiras na primária do Outeiro; 

- Atribuímos subsídio para compra da prenda de Natal para todas as escolas (180 alunos); 

- Foi assegurado e oferecido o transporte das crianças para comemoração do dia da 

escola; 

- Foi assegurado o transporte das crianças para ida ao teatro/cinema; 

- Pagamos a reparação da Tv da pré do Outeiro; 

- Realizamos diversas reuniões com os encarregados de educação, com vista à realização 

dos Prolongamentos e ATL’s, e para ter conhecimento das necessidades das escolas; 

- Fornecemos material para as escolas: pastas, tinteiros, etc. 

- Fornecemos de lenha para escolas; 

- Fizemos a decoração de Natal nas escolas primárias, edifício da junta e da igreja velha; 

- Preparamos as salas para prolongamentos em Vermoil e no Outeiro; 

- Asseguramos o funcionamento dos prolongamentos em Vermoil e no Outeiro a partir do 

dia 2 de Janeiro de 2005; 
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- Asseguramos transporte para as crianças que pretendam frequentar os ATL’s nos Matos 

da Ranha; 

- Promovemos e fizemos visita às escolas com o Sr. Vereador da educação Dr. Fernando 

Parreira, com a Sra. Presidente do Agrupamento de Escolas Conde Castelo Melhor Dra. 

Ilda, com o responsável pelo equipamento da Câmara Sr. Monteiro e com a Animadora 

Dra. Sónia, para conhecer e dar a conhecer as carências das escolas; 

- Desenvolvemos contactos e orçamentos para intervenção na escola primária de Vermoil 

e na escola primária do Outeiro da Ranha; 

- As escolas primárias estão equipadas com computadores com acesso à Internet através 

de banda larga, e power line; 

- As escolas e a junta estão equipadas com sistema de comunicações Skype; 

- No parque da igreja velha retiramos os baloiços, o escorrega e restantes materiais que 

não estavam homologados e que eram perigosos para as crianças; 

- Solicitamos a pintura de passadeira junto à escola do Outeiro; 

 

 

Rede Viária: 

- Foram fechados os buracos na estrada principal de Vermoil aos Matos; 

- Fizemos a limpeza de estradas: nas Oliveirinhas; Canavieira; Casal da Ordem; Calvaria; 

rua Outeiro do Olival; Matos; e Mata Casal Galego. 

- Efectuamos a limpeza aquedutos e valetas: no Outeiro da Ranha; Ranha de São João; 

Matos da Ranha; Pedrosos; Soalheiras; Palhaça; Tojal; Gafaria; Olival; Moinho da Mata 

e Chã. 

- Efectuamos os seguintes empedramentos: 

- Rua das Alminhas – Ponte Nova – 150mt 

- Rua dos Chões – Ponte Nova – 250mt 

- Rua da Esperança – Casal da Ordem – 400mt 

- Rua da Calçada – Casal da Ordem – 300mt 

- Rua da Serrada – Casal da Ordem – 200mt 

- Rua do Olival – Casal da Ordem – 100mt 

- Estrada das Oliveirinhas a Porto Velho – Oliveirinhas – 800mt 
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- Estrada da Cruz à Mata do Casal Galego – 2100mt 

- Rua Casal Galego – 250mt 

- Travessa Santos – 100mt 

- Estrada principal da Ponte Nova ao Pocejal – 3100mt 

- Foram colocadas manilhas para as águas pluviais em algumas zonas entre o Outeiro da 

Ranha e a Venda Nova 

- Foram mudados os postes no Outeiro da Ranha, que se encontravam na via de 

circulação; 

- Pedimos a colocação de rail’s de protecção para a estrada da Ranha junto ao “Pinho”; 

- Fizemos um acordo de exploração de saibro na Calvaria por 6 anos; 

- Colocamos touvenant nas concordâncias da rua 25 de Abril e na rua das Chãs nos 

Matos; 

- Foi fechada a passagem de nível e aberta a passagem superior; 

- Acompanhamos as obras na estrada da Ranha; 

- Acompanhamos as obras na estrada da Canavieira; 

- Vai ser iniciado o empedramento da estrada de Vermoil à Ranha 

- Temos alertado a Câmara Municipal para o facto do empreiteiro Júlio Lopes S.A. não 

ter terminado as obras nas Soalheiras, Pedrosos e Matos. Já que este apenas colocou o 

asfalto não tendo feito as valetas nem as concordâncias; 

- Decorrem as obras de saneamento básico e abastecimento de água, Outeiro da Ranha; 

Ranha de São João; Outeiro da Vinha; Venda Nova e parte das Chãs; 

- Foi terminado o levantamento topográfico para o saneamento básico da estrada da Mata 

do Casal Galego, esperamos que em breve a Câmara Municipal coloque a obra a 

concurso, quanto ao alargamento e asfaltamento da estrada só será feito após o 

saneamento básico. Entretanto iremos fazer uma intervenção nas bermas para minimizar 

os problemas actuais; 

 

 

Outros: 

- Realizamos o Bodo das Castanhas e as tasquinhas, de acordo com o programa já 

traçado, de realçar que foi o ano em que o prejuízo foi o menor dos últimos 5 anos; 
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- Apoiamos a iniciativa da concentração dos caravanistas da NCADI 

- Apoiamos ao atlético na tripla légua; 

- Foi colocado pó de pedra junto aos cemitérios; 

- Equipamos WC`S igreja de Vermoil, com cestos, dispensadores de papel e sabonete 

líquido; 

- Participação no congresso nacional dos eleitos locais, em Santarém; 

- Participamos nas cerimónias do dia do município; 

- Participamos na sessão de esclarecimentos das Zif’s em Carnide; 

- Participamos na cerimónia de entrega da comparticipação do governo para a catástrofe 

dos incêndios; 

- Apoiamos as comemorações do 25º aniversário do falecimento do Padre João Ferreira 

Órfão, com a atribuição do nome do Largo Padre João Ferreira Órfão (de referir a oferta 

da lapide por parte do Sr. Adelino Duarte Pereira e da coluna por parte da Jocaixas); 

- Estamos a desenvolver contactos e pedido de orçamento à EDP para fazer chegar 

electricidade a duas residências nos Matos da Ranha a famílias carenciadas com intuito 

de acelerar o processo e de a Câmara Municipal subsidiar a obra; 

- Foi pedido o Balcão de Atendimento Municipal; 

- Pedimos uma boa passagem pedonal no sítio onde foi colocado o rail de protecção;  

- A água das fontes da freguesia têm sido analisadas regularmente e os resultados têm 

sido afixados na sede da junta, nos casos de água imprópria foi colocada informação nas 

respectivas fontes; 

- Vão ser brevemente concluídas as obras da fonte do Sobral; 

- Desobstruiu-se o saneamento junto à filarmónica, para breve aguardamos que a PMU 

realize uma limpeza geral naquela zona até ao emissário; 

- Está em fase de concurso público a construção da sede dos Dadores de Sangue; 

- Está a ser feita a iluminação do Polidesportivo; 

- O Gaf está a desenvolver o projecto de requalificação da zona desportiva; 

- Ofereceu-se um computador com ecrã e impressora à filarmónica Vermoilense, em 

colaboração com um particular (Manuel Sobreiro Ferreira) – 50% / 50%; 

- Foram atribuídos pela Câmara Municipal os seguintes subsídios para a freguesia: 

 - Capela dos Matos da Ranha: € 2.500,00; 
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 - Santo António das Pinheiras: € 10.000,00; 

 - Iluminação da Fonte da Saúde: € 10.333,70; 

 - Atlético Clube de Vermoil: € 1.000,00; 

 - Arranjos do Polidesportivo: € 5.637,13. 

- A Junta de Freguesia está aberta de terça-feira a sexta-feira nos períodos da manhã e da 

tarde e à segunda-feira apenas no período da tarde; 

- O presidente da junta efectua despachos pelo menos uma vez por dia; 

- O dia próprio de atendimento do presidente é à sexta-feira de tarde, sendo que este é 

feito na prática 7 dias por semana… 

- Esperamos fazer acções de recensiamento eleitoral após as eleições presidenciais; 

- Antes da próxima assembleia iremos preparar uma nova dinamização para o Bodo das 

Castanhas e tasquinhas, bem como de um novo livro da freguesia para apresentar nestas 

festas. 

 

Vermoil, 28 de Dezembro de 2005 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

 

 

 

(Ilídio Manuel da Mota) 
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