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Freguesia de Vermoil 

Atividade da Freguesia 

Entre 18-04-2014 e 13-6-2014 

 

1. Educação e formação 

- Assegurada a receção, vigilância e acompanhamento das crianças nas escolas do 1º Ciclo das 8h30 às 18h00; 

- Gestão do prolongamento de horário de 33 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos Jardins-

de-Infância; 

- Gestão dos almoços de 52 crianças no âmbito da Componente de Apoio à Família nos Jardins-de-Infância; 

- Gestão de almoços para 60 crianças no âmbito do programa de generalização de almoços para o 1° Ciclo; 

- Gestão das Atividades de Enriquecimento Curricular para o 1° Ciclo para um universo de 65 Crianças, com 

Inglês, Educação Física e Educação Musical, para um total de 5 turmas na freguesia de Vermoil, em parceria com 

a Sociedade Filarmónica Vermoilense e com o Atlético Clube de Vermoil; 

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

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

- Reuniões com técnicos do município de Pombal sobre o desenvolvimento do projeto para o Centro Escolar; 

- Promoção, gestão e realização dos seguintes cursos de formação profissional, cofinanciados pelo IEFP, em 

articulação com a ETP-Sicó e ETAP com o apoio na cedência de instalações da Associação de Dadores de Sangue 

e Associação de Vizinhos e Amigos dos Matos da Ranha: 

 - Cozinha criativa I; 

 - Cozinha criativa II; 

 - Técnicas de Animação; 

- Primeiros socorros; 

 - Plano de negócios, criação de pequenos e médios negócios; 

 - Agricultura e desenvolvimento rural sustentável; 

 - Gestão de eventos; 

 - Artes plásticas. 
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- Visita a todas as cantinas escolares e ao Centro Social Júlio Antunes, com a nutricionista do Município de 

Pombal para avaliação das condições em que são servidas as refeições; 

- Fornecimento de material para os prolongamentos de horário; 

- No âmbito do acordo de colaboração com o Município de Pombal, manutenção, lavagem e hidrófugar o 

telhado da EB1 de Vermoil; 

- Realizadas manutenções nos edifícios das EB 1 e JI’s da freguesia. 

 

2. Saúde 

- Apoio em pequenas manutenções na extensão de saúde de Vermoil. 

 

3. Agricultura 

- Desenvolvidas diligências sobre a construção do açude no rio Arunca, na zona de Santo António e apoio no 

regadio; 

- Colocação de comportas no açude a jusante da ponte do rio Arunca em Vermoil; 

- Fecho do açude no rio Arunca, na zona de Santo António. 

 

4. Urbanismo | Espaços Públicos | Ambiente  
- Manutenção dos cemitérios de Vermoil, Ranha de São João e Matos da Ranha; 

- Contínua em curso a construção casas de banho públicas, em divisão da Capela do Cemitério da Ranha de São 

João; 

- Contínua em curso a construção casas de banho públicas, em divisão da Capela do Cemitério de Vermoil; 

- Manutenção dos jardins públicos; 

- Reunião com vereadora do ambiente sobre a floresta e proteção civil; 

- Reunião com Município de Pombal e os diversos intervenientes sobre proteção e defesa da floresta; 

- Visitas com comandante operacional municipal aos pontos de água para abastecimento de helicópteros; 

 - Realização de ação de esclarecimentos, em articulação com o Município de Pombal, sobre proteção da floresta 

e dos espaços urbanos contíguos; 

- Em curso a organização das Brigadas de Primeira Intervenção; 

- Realização de formação, em articulação com os Bombeiros Voluntários de Pombal, para todos os voluntários 

das Brigadas de 1ª Intervenção, sobre comunicações em cenário de operações; 

- Limpeza e manutenção da Fonte da Saúde; 
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- Manutenção dos equipamentos públicos, como os WC’s públicos da Igreja de Vermoil; 

- Limpeza do recinto da Feira dos Sete; 

- Limpeza e manutenção do Polidesportivo de Vermoil; 

- Apoio na manutenção da rede de iluminação pública; 

- Apoio à Valorlis e Município de Pombal na recolha do depósito dos monos, monstros, ecopontos e contentores; 

- Realizadas várias diligências para a remoção do atual sistema de recolha de óleo doméstico e implementação 

de um novo sistema. 

 

 

5. Cultura | Associativismo | Apoio Social 

- Abertura do Núcleo Museológico João de Barros, sob marcação prévia; 

- Apoio à iniciativa Junta-te à Leitura da Biblioteca Municipal de Pombal, com a minibiblioteca na sede da junta 

de freguesia, com rotação dos livros garantida pela Biblioteca Municipal; 

- Apoio na apresentação da peça de teatro “O Sarilho do Príncipe Matraquilho”, pelo TAP, no Salão da 

Filarmónica Vermoilense, inserido no Festival de Teatro de Pombal, com mais de 150 espetadores; 

- Edição do nº 26 do Notícias de Vermoil | Boletim da Freguesia; 

- Gestão do site e da página do Facebook da Freguesia de Vermoil; 

- Participação em reunião da PACA, no Município de Pombal, com as Terras de Sicó, sobre candidatura para 

apoio ao Bodo das Castanhas; 

- Apoio à Comissão de Santo António das Pinheiras, com pequenas manutenções para a festa de Santo António; 

- Apoio à organização da Festa de São João, no Casal Pernes; 

- Participação no almoço dos Dadores de Sangue do Outeiro da Ranha; 

 - Apoio na divulgação das diversas iniciativas e atividades das coletividades da Freguesia de Vermoil; 

- Continuação da parceria com David Mendes Santos, criador do jogo do V Império, para venda do jogo na Junta 

de Freguesia de Vermoil, sendo que 6,56€ da venda revertem para a Comissão Social da Freguesia de Vermoil; 

- Realização de Atividades Seniores | Partilha de Saberes, em Vermoil e Outeiro da Ranha, com diversas 

atividades, como Terapia do Riso, Ginástica, Trabalhos Manuais, Convívio, etc., para um total de 45 pessoas; 

- Organização e realização da Festa da Criança, no Dia Mundial da Criança, no Estádio da Ranha; 

- Divulgação de ofertas de emprego no concelho de Pombal. 
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6. Saneamento Básico e Água de Rede 

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

abastecimento de água e rede de esgotos; 

- 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; 

- Apoio ao Município de Pombal nas obras de saneamento básico da Palhaça à Tiroeira, resto das Chãs, Outeiro 

da Mata, Lagoa, Sobral, Lapa, Léoa, Penedos e Casal Lucas; 

- Acompanhamento na reposição de asfalto nas vias intervencionadas com o saneamento básico; 

- Realizados vários alertas sobre a necessidade de retificar a reposição de asfalto na estrada de Soure, na 

sequência das obras de construção da conduta adutora de água. 

 

7. Rede viária e pedonal 

- Apoio ao Município de Pombal, no alargamento e empedramento, da rua do Centro, na Canaveira, com a 

colaboração dos proprietários; 

- Construção de pequeno muro e pluviais para possibilitar o alargamento da rua do Centro, na Canavieira; 

- Reunião com Vereador da Câmara Municipal de Pombal, responsável pelas obras municipais e com responsável 

da rede viária, sobre asfaltamentos na freguesia; 

- Reposição de massa asfáltica em vários buracos de diversas vias; 

- Apoio a munícipes na construção de passeios e bermas; 

- Limpeza de passeios, bermas, valetas e aquedutos na estrada de Vermoil ao Outeiro da Ranha; 

- Limpeza de passeios, bermas, valetas e aquedutos na estrada de Vermoil ao Pocejal e zona do Pocejal; 

- Limpeza de passeios, bermas, valetas e aquedutos na estrada de Vermoil à Tiroeira; 

-- Limpeza bermas, valetas e aquedutos na estrada dos peregrinos, desde o marco até às Meirinhas; 

- Corte de nespereira seca em passeio no Pocejal; 

- Limpeza de bermas, valetas e aquedutos na Canavieira, Casal da Ordem, Oliveirinhas, Tojal, Mata do Tojal, 

Penedos, Casal Lucas, Santo António, Gafaria e Arneiros da Gafaria. 

 - Colocação/substituição de diversas manilhas em acessos e aquedutos; 

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

- Limpeza de bermas e passeios por toda a freguesia, nas zonas urbanas e vias principais; 

- Colocação de sinais de trânsito em várias vias da freguesia; 
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- Diversas reuniões com responsável do sector de viação sobre manutenção e obras na rede viária na freguesia 

de Vermoil; 

- Construção de rede pluvial em frente à Capela dos Matos da Ranha. 

 

8. Gestão e Administração | Equipamento: 

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

- Foram feitos 23 ofícios à Câmara de Pombal, com diversos pedidos, comunicações e alertas; 

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

- Foram feitos 27 Atestados de Residência; 

- Foram feitas 11 Declarações Diversas; 

- Foram feitos 2 Atestados de Insuficiência Económica; 

- Foram feitas 3 Declarações de Agregado Familiar; 

- Foram feitas 197 Provas de Vida; 

- Foram feitos 0 Termo de Identificação, Idoneidade e Justificação Administrativa;  

- Foram feitas 0 Fotocópias Autenticadas; 

- Foram feitos 0 alvarás de terrenos no Cemitério da Ranha São João; 

- Foram feitos 0 alvará de terrenos no Cemitério dos Matos da Ranha; 

- Foram feitos 1 alvarás de terrenos no Cemitério de Vermoil; 

- Foi feito 0 averbamento de alvará de terreno no Cemitério de Vermoil; 

- Foi feito 0 averbamento de alvará de terreno no Cemitério da Ranha de São João; 

- Foram feitos 7 registos de canídeos; 

- Foram feitos 5 licenciamentos de canídeos; 

- A casa mortuária de Vermoil foi utilizada por 1 vez; 

- Foram realizadas as seguintes inumações: 

  - 4 no Cemitério de Vermoil; 

  - 1 no Cemitério dos Matos da Ranha; e 

  - 0 no Cemitério da Ranha de São João. 

- Foram vendidas as seguintes sepulturas perpétuas: 

  - 0 no Cemitério de Vermoil; 

  - 0 no Cemitério dos Matos da Ranha; 

  - 0 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; 

- Gestão do Espaço/ NET que foi utilizado em 60 sessões; 

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

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

- Manutenção do Elevador; 

- Disponibilizados dois estágios curriculares a jovens estudantes na parte administrativa, não remunerados; 

- Em articulação com os serviços sociais do Tribunal de Pombal realização de acordos para cumprimento de 

trabalho comunitário, de indivíduos para serviço à Freguesia de Vermoil; 

- Tratamento de todos os procedimentos necessários para a realização das Eleições Europeias de 25 de Maio; 

- Participação na abertura da Feira da Juventude em Pombal; 

- Participação na reunião de Assembleia Municipal de Pombal; 

- Participação do executivo na reunião de Assembleia de Freguesia; 

- Participação em ação de esclarecimentos sobre Finanças Locais; 

- Participação em reunião da Câmara Municipal de Pombal, com os presidentes de junta do concelho; 

- Visita às instalações da Valorlis; 

- Gestão da Bolsa de emprego; 

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

- Reunião com Sr. Presidente da Câmara sobre obras de interesse da Freguesia de Vermoil. 

 

 

Vermoil, 13 de Junho de 2014. 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

 

(Ilídio Manuel da Mota) 


