
Junta de Freguesia de Vermoil 
Actividade da Freguesia 

De 29-12-2005 até 13-04-2006 
 
 
 
 
Educação e Formação: 
 
- Fornecimento de lenha para as escolas de toda a freguesia; 

- Colocado em funcionamento os Prolongamentos de horário para os Jardins Escola de Vermoil 

e do Outeiro da Ranha – ao abrigo da Componente de Apoio à Família, desde o dia 2 de Janeiro 

de 2006; 

- Assegurado o transporte de crianças do Jardim Escola de Vermoil para a sala dos 

Prolongamentos a funcionar numa sala da EB1 de Vermoil, com a colaboração do Atlético Clube 

de Vermoil, que cede a carrinha e, a contratação de um motorista que realiza o transporte; 

- Contratação de duas Auxiliares de Acção Educativa para assegurar o funcionamento dos 

Prolongamentos; 

- Foi celebrado um acordo com a Associação de Pais dos Matos da Ranha para delegação dos 

ATL’s da EB1 dos Matos da Ranha e para delegação dos Prolongamentos do Jardim Escola dos 

Matos da Ranha; 

- Foi celebrado um acordo com o Centro Social Júlio Antunes para o fornecimento de refeições 

aos Jardins Escolas de Vermoil e Matos da Ranha; 

- Aquisição de televisor, leitor de DVD e dois aquecedores para os Prolongamentos do Jardim-

escola do Outeiro da Ranha; 

- Foi assegurado o transporte das 189 crianças das escolas da freguesia para ida às actividades 

de escrita e ilustração de livros; 

- Iniciativa da Junta de Freguesia em assinalar o dia Mundial da Árvore em todas as escolas e 

jardins escolas, com a plantação de diversas árvores, em que se envolveu também a Câmara 

Municipal de Pombal e a Protecção Civil; 

- Aquisição dois aquecedores EB1 de Vermoil; 

- Aquisição dois aquecedores EB1 dos Matos; 

- Aquisição de leitor de DVD para os Prolongamentos de Vermoil; 

- Foram colocadas duas cancelas no Jardim Escola dos Matos da Ranha; 

- Cedência de sala na sede de Freguesia para ministração de curso de informática. Em 

compensação a Freguesia de Vermoil recebeu um computador e respectivos periféricos; 
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- Obras na EB1 de Vermoil: 

- Substituição do chão de madeira de duas salas de aula; 

- Assentamento de mosaico no hall de entrada; 

- Pintura interior do hall de entrada, de duas salas de aula e, em curso, pintura 

das grades posteriores; 

- Substituição da parte eléctrica em duas salas de aula; 

- Substituição dos quadros; 

- Substituição da iluminação; 

- Foi fechado o hall de entrada com portas e janelas de alumínio; e 

- Reparadas as portas de madeira e substituídas as fechaduras. 

- Obras na EB1 do Outeiro da Ranha: 

  - Substituição nas duas salas de aula; 

  - Substituição da iluminação; 

  - Pintura geral em todo o interior da escola; 

  - Em curso pintura geral em todo o exterior da escola; 

  - Abertura de nova entrada para a estrada secundária; 

  - Novo reboco numa das laterais da escola; 

  - Construção de patamar com rampa para eliminação de degraus; 

  - Demolição da casa da bomba; 

  - Arredondamento do muro da escola para facilitar curva na rua da Escola; 

  - Revisão nas águas pluviais; 

  - Revisão da parte da carpintaria da escola; e 

  - Fornecimento de cilindro de água quente. 

 

Na área da rede viária e pedonal: 
 
- Limpeza de valetas nos Matos da Ranha, Mata do Casal Galego, Sobral e Lagoa; 

- Limpeza de todas as valetas de construção em cimento; 

- Limpeza de todos os aquedutos, excepto na estrada da Ranha e da Calvaria, por se 

encontrarem em obras; 

- Reabertura de estrada no Sanguinhal – Mata do Casal Galego; 

- Alargamento da estrada da Escola da Salvaria à estrada Principal; 

- Empedramentos: 

  - Rua da Escola 450m  – Ranha de São João; 

  - Rua do Vale da Porta 200m – Ranha de São João; 

  - Rua da Arneiro 400m – Ranha de São João; 

  - Rua da Fonte do Alfena 400m – Outeiro da Ranha; 
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  - Rua do Vale da Igreja 600m – Outeiro da Ranha; e 

  - Travessa da Rua dos Calvarios 300m – Matos Ranha. 

- Foram fechados os buracos na estrada principal de Vermoil aos Matos, na estrada da Mata do 

Casal Galego à Lagoa, na Canavieira e nas Roçadas; 

- Foram melhoradas as bermas da estrada da Mata do Casal Galego à Lagoa; 

- Reposição de 162m2 de calçada no adro da Igreja Nova; 

- Construção de Passeios e saneamento pluvial no Pocejal; 

- Construção de Passeios e saneamento pluvial na Rua do Centro em Vermoil; 

- Apoio ao Município nas obras (empedramento e saneamento pluvial) que decorrem na estrada 

de Vermoil ao Outeiro da Ranha; 

- Apoio ao Município nas obras que decorrem na estrada da Ponte Nova ao Pocejal; e 

- Melhoramento no saneamento pluvial na rua João de Barros junto à ponte do rio Arunca. 

 

Equipamento: 
 
- Conservação e manutenção do Dumper, substituição dos macacos hidráulicos; 

- Aquisição de uma camioneta usada de Marca Mistubishi Canter, ligeira de mercadorias com 

báscula; 

- Aquisição de várias ferramentas para uso dos cantoneiros e pedreiro; e 

- Equipamento de sala polivalente, na sede de Freguesia, para Mesa da Assembleia, Executivo 

da Junta, etc. 

 

Ambiente, Floresta e Agricultura: 
 
- Incentivar e apoiar o Município na limpeza de mato no pinhal, que está em curso; 

- Apoio ao Município na escolha dos Pontos de água para abastecimento de água aos 

Helicópteros de combate aos incêndios tendo sido apresentados ao Sr. Vereador Diogo Mateus 

os seguintes locais: Nas Roçadas do Sr. Manuel Mendes da Silva, residente nos Cadavais, que 

cede a exploração do ponto de água existente, como contrapartida pretende que o Município lhe 

faça a vedação; Na Zona do Calço – Matos da Ranha em terreno adquirido pelo Município de 

Pombal; 

- Pedido de colocar em bom funcionamento as bocas-de-incêndio nas entradas das populações 

junto ao pinhal; 

- Colaboração com a Federação dos Agricultores do Distrito de Leiria para recepção de 

candidaturas com pedidos de subsídios dos agricultores da freguesia; 

- Poda das árvores em todas as escolas da freguesia, na Feira dos Sete, na Rua João de Barros, 

no Jardim da Igreja Velha e no Adro da Igreja Nova, num total de 134 árvores; e 
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- Fornecimento de Papeleiras: 

- 4 para o Adro da Igreja de Vermoil; 

- 2 para o Adro da Capela da Ranha de São João; e 

- 2 para o Adro da Capela dos Matos da Ranha. 

 
Emprego: 
 
- Em funcionamento a Bolsa de emprego, embora com pouca procura. Já foram oficiadas as 

empresas da freguesia de Vermoil, entretanto será amplamente divulgado, através do Boletim da 

Freguesia, aos que procuram emprego. 

 
Abastecimento de Água, Saneamento Básico e Fontanários: 
 

- Construção de fonte no Sobral; 

- Acompanhamento das obras de abastecimento de água e Saneamento Básico na Ranha; e 

- A água das fontes e da rede pública tem sido analisadas regularmente e os resultados têm sido 

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

fontes. 

 
Urbanismo: 
 

- Recepção de sugestões para alterações ao PDM; e 

- Acompanhamento dos técnicos do Município na Revisão do PDM. 

 
Informação e Divulgação: 
 

- Está em fase de produção um boletim com notícias da Freguesia de Vermoil. Pela necessidade 

de a junta, as associações, as entidades da freguesia e a igreja em comunicarem com os 

cidadãos foi deliberado fazer um boletim da freguesia mensal. Cada associação ou entidade 

colectiva irá dispor de uma página da sua responsabilidade. A distribuição será gratuita. O 

boletim é colocado em locais públicos. Caso seja enviado via CTT esse valor deverá ser pago 

pelo destinatário, excepto no envio às entidades Municipais, Governo Civil, GNR, Bombeiros, 

Saúde… Este boletim deverá ainda ser disponibilizado no Site da Junta. O Boletim deverá conter 

publicidade de empresas, publicidade que será paga cujo valor deverá assegurar o montante da 

impressão do Boletim. Em caso de lucro o valor deverá reverter para modernização na rede 

escolar; 
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- Em construção o Site para a Freguesia de Vermoil, contendo história, dados da freguesia, do 

executivo, da assembleia, fotos de monumentos da freguesia, informações das associações, 

informação, etc., bem como a inclusão do Boletim da Freguesia. A sua elaboração está a cargo 

de André Manuel da Mota que o fornecerá a título gratuito à Freguesia de Vermoil; 

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

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

 
Gestão e Administração da Junta de Freguesia: 
 

- Contratação de um pedreiro para fazer face às obras nas escolas, às delegações de 

competências, à sinalização, à conservação da rede viária e pedonal, à conservação dos imóveis 

da Junta de Freguesia, às obras na zona desportiva, à construção de passeios, etc.; 

- Contratação de auxiliar administrativa para fazer face às delegações que nos foram atribuídas 

pelo município de Pombal como: a implementação do B@M, organização e apoio à da rede 

escolar, assegurar funcionamento dos Prolongamentos, ATL’s, Componente de Apoio à família, 

acção de recenseamento, acção social, organização e identificação dos terrenos nos cemitérios, 

criação do Boletim de Vermoil, apoio administrativo entre outros; 

- Assegurado o bom funcionamento do acto eleitoral das Presidências de 2006; 

- Está em curso uma maior profissionalização do funcionamento da Junta de Freguesia; 

- Está em curso a implementação do Balcão de Atendimento Municipal; 

- Dado não existir interesse no financiamento através da Conta caucionada deliberou-se solicitar 

o seu cancelamento de modo a não serem debitadas pela entidade bancária as respectivas 

despesas de renovação entre outras; 

- Foram feitos várias dezenas de ofícios à Câmara Municipal de Pombal, com diversos pedidos, 

diversos alertas, nomeadamente do estado das estradas e de obras por concluir. Bem como 

reclamações e denuncias de incumprimentos de construções etc.; 

- Foram feitos diversos Atestados e Declarações; 

- Foram feitas largas dezenas de provas de vida; 

- Foram realizadas as seguintes inumações: 

  7 - Cemitério de Vermoil; 

  1 - Cemitério dos Matos da Ranha; e 

  2 - Cemitério da Ranha de São João. 

- Foram vendidas as seguintes sepulturas perpétuas: 

  3 - Cemitério de Vermoil. 

- Foi alargado o horário de funcionamento da sede da Junta de Freguesia que está aberta de 

Segunda-feira a Sexta-feira das 9 às 18 horas, fechando para almoço das 13 às 14 horas, ao 

Sábado está aberta das 14 às 17 horas; 
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- 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. 

 
Lazer, Turismo, Colectividades e Acção Social 
 

- Apoio à concentração de Caravanistas; 

- Apoio à construção da estação de serviço para auto-caravanas com a atribuição de um 

subsídio de 1000,00 €, à Associação Desportiva e Recreativa de Vermoil; 

- Atribuição de subsidio à Associação de Pais dos Matos da Ranha para compra de mesas para 

o refeitório no valor de 80 €; 

- Estão asseguradas as Marchas Populares de Vermoil 2006. O executivo da junta assume a sua 

inteira gestão e organização; 

- Irá ser iniciada a construção da sede dos Dadores de Sangue; e 

- Indicação à acção social de 5 famílias carenciadas a vários níveis, todos os casos com 

evolução positiva numa resolução a médio prazo. 

 

Pequenas Obras: 
 

- Fixação de Caixas Postais no Casal da Ordem; 

- Reparação das portas da “Capela” do Cemitério de Vermoil; 

- Colocação de cortina na casa mortuária de Vermoil; 

- Colocação de vidros na Igreja Velha de Vermoil; 

- Reparação de calçada junto ao Centro de Dia; e 

- Reparação de candeeiro de jardim junto ao Centro de Dia. 

 
 

Vermoil, 13 de Abril de 2006 
 

O Presidente da Junta de Freguesia 
 

 

 

 

(Ilídio Manuel da Mota) 

 6


