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Educação e Formação 

 

 

Gestão das Actividades de Enriquecimento Curricular – AEC’ s – 

 

 

 

Gestão dos Prolongamentos de Horário no âmbito da Componente de Apoio à Família 

Gestão do serviço de almoços para os Jardins-de-Infância no âmbito da Componente de Apoio 

à Família 

Gestão do serviço de almoços para o primeiro ciclo no âmbito do Programa de Generalização - 

dos Almoços, respectivo 

Promoção e apoio da Escola Sénior 

Promoção de cursos RVCC, em parceria com a ETP Sicó, ETAP e Escola Secundária de Pombal 

Apoio às escolas em visitas culturais 

Realização de festa do Dia da Criança 

Manutenção dos equipamentos e edifícios escolares 

Apoio à Escola dos Matos na manutenção da Bandeira Verde 

Manutenção dos jardins das escolas 

Substituição do telhado da escola da Calvaria 

Construção de telheiro na EB 1 de Vermoil 

Construção de telheiro no Jardim-de-Infância de Vermoil 

 

 

 

 

Em articulação com o 

Agrupamento Conde Castelo 

Melhor e Município de Pombal. 

Com Apoio ao Estudo, Inglês, 

Educação Física e Educação 

Musical. 



 

 

3 Plano de Actividades para 2009 

Junta de Freguesia de Vermoil 

 

Rede viária e Pedonal 

 

 

Limpeza e manutenção das bermas, valetas e aquedutos 

Manutenção das vias asfaltadas 

Manutenção dos caminhos florestais 

Corte de silvas e ervas com tractor corta sebes, nas vias públicas 

Limpeza e manutenção de passeios 

Colocação, substituição e manutenção da sinalização vertical 

Renovação da sinalização toponímica 

Colocação de sinalização indicativa institucional  

No âmbito do acordo de colaboração com o Município de Pombal, conclusão da construção de 

Passeios de Vermoil ao Outeiro da Ranha 

Com o apoio do Município de Pombal, fornecimento de lancil, pavimento e pó de pedra aos 

moradores da estrada principal da Ponte Nova à Calvaria que queiram suportar os restantes 

custos da sua construção 

Com o apoio do Município de Pombal, fornecimento de materiais para saneamento pluvial aos 

moradores da estrada principal da Ponte Nova à Calvaria que queiram suportar os restantes 

custos da sua construção 

Apoio ao Município de Pombal no alargamento, empedramento e asfaltamento na estrada da 

Lagoa à Mata do Casal Galego 

Apoio ao Município de Pombal no alargamento, empedramento e asfaltamento na estrada de 

Vermoil aos Matos da Ranha 

Apoio ao Município de Pombal nos alargamentos de vias públicas em que os proprietários o 

permitam e que o respectivo dimensionamento se justifique 
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Solicitar e apoiar o Município de Pombal nos seguintes empedramentos, a requerer pela 

seguinte ordem: 

- Rua dos Balinhos, Matos da Ranha: 900mt 

- Rua da Procissão, Ranha de São João: 400mt 

- Estrada de Panelas, Matos da Ranha: 400mt 

- Estrada da Estremadura, Matos da Ranha: 700mt 

- Rua dos Pinhais Novos, Outeiro da Ranha: 700mt 

- Travessa dos Pinhais Novos, Outeiro da Ranha: 70mt 

- Rua da Esperança, Casal da Ordem: 400mt 

- Rua da Fonte, Calvaria: 600mt 

- Rua do Olival, Canavieira: 200mt 

- Rua do Val, Canavieira: 300mt 

- Travessa da rua do Vale, Canavieira: 100mt 

- Rua da Charca, Casal da Ordem: 200mt 

- Rua dos Chões, Oliveirinhas/Ponte Nova: 400mt 

- Rua da Serrada, Casal da Ordem: 600mt 

- Travessa do Outeiro do Olival, Vermoil: 100mt 

 

Solicitar e apoiar o Município de Pombal nos seguintes empedramentos, mas que carecem do 

devido dimensionamento, pendente de autorização dos proprietários confinantes: 

- Travessa da Estrada de Soure, Matos da Ranha: 300mt 

- Rua do Vale, Matos da Ranha: 300mt 

- Rua das Laranjeiras, Matos da Ranha: 250mt 

- Rua do Vale, Outeiro da Ranha: 150mt 

- Rua do Monte, Pocejal: 100mt 

- Rua do Padre Maço, Ranha de São João: 200mt 

- Rua do Outeiro do Olival, Vermoil: 700mt 

- Rua do Casal de Além, Outeiro da Ranha: 400mt 
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- Rua dos Olivais, Gafaria: 400mt 

- Travessa João de Barros, Penedos: 100mt 

- Rua de São Vicente, Outeiro da Ranha: 150mt 

- Rua das Chãs, Matos da Ranha: 500mt 

- Rua do Ribeirinho, Sobral/Palão: 250mt 

- Rua do Vale da Porta, Outeiro da Ranha: 200mt 

- Rua da Fonte do Alfena, Outeiro da Ranha: 300mt 

- Rua do Canto, Outeiro da Ranha: 300mt 

- Estrada da Fonte do Pereiro à Fonte da Saúde, Matos da Ranha: 800mt 

- Estrada do Campo de Futebol, Outeiro da Ranha: 200mt 

- Rua do Vale Cavaleiro, Matos da Ranha: 700mt 

- Rua da Nespereira, Outeiro da Ranha: 400mt 

- Estrada do Vale Salgueiro, Outeiro da Ranha: 600mt 

- Rua do Tanque, Outeiro da Ranha: 300mt 

Solicitar e apoiar o Município de Pombal nos seguintes asfaltamentos, a solicitar pela seguinte 

ordem, tendo em conta que já está construído o saneamento básico ou que a curto prazo não 

se prevê a respectiva construção: 

- Estrada da Lagoa à Mata do Casal Galego: 3000mt 

- Estrada de Vermoil aos Matos da Ranha: 5000mt 

- Rua de Trás do Monte, Xieira: 800mt 

- Rua da Calçada, Outeiro da Ranha: 200mt 

- Travessa dos Calvarios, Matos da Ranha: 250mt 

- Rua da Procissão, Ranha de São João: 400mt 

- Rua da Fonte, Calvaria: 200mt 

- Rua do Monte, Pocejal: 500mt  

- Rua dos Pedrosos, Pedrosos: 1000mt; 

- Rua do Hospital das Gafas: 500mt; 

- Rua da Mata, Pocejal à Mata do Casal Galego: 1500mt 
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Continuar a alertar o Município de Pombal para a necessidade de asfaltar com a camada de 

desgaste a estrada de Vermoil à Palhaça 

Continuar a alertar o Município de Pombal para a necessidade de asfaltar com a camada de 

desgaste a estrada principal entre o Outeiro da Ranha e a Ranha de São João 

Continuar a pugnar pela construção da ponte sobre o rio Arunca em Vermoil 

Pugnar pela construção de nó da A 1 na zona de Barracão/Meirinhas e IC do novo nó ao IC8 

 

Emprego 

Gestão da Bolsa de Emprego e respectiva divulgação 

 

Abastecimento de água, saneamento básico e fontes 

Apoiar a Divisão de Águas e Saneamento em reparações de rupturas 

Divulgar as análises à água de rede pública, água das redes “privadas” dos Matos da Ranha e 

da Ranha de Cima, Fonte da Saúde e outras que venha, a ser analisadas 

Conclusão das obras da Fonte do Pereiro nos Matos da Ranha 

Apoio ao Municipio de Pombal na requalificação da Fonte da Saúde e respectiva zona 

envolvente, nos Matos da Ranha 

Apoio ao Município de Pombal na Construção da rede de Saneamento Básico e Água de Rede 

Pública no Outeiro da Ranha e Matos da Ranha 

Apoio ao Município de Pombal na Construção da rede de Saneamento Básico nas zonas 

limítrofes à estrada da Lagoa à Mata do Casal Galego 

Apoio ao Município de Pombal na Construção da rede de Saneamento Básico no Moinho da 

Mata, Chã de Cima; Chã de Baixo e Outeiro da Mata 

 

Urbanismo 

 

Apresentação da Proposta da Revisão do PDM e respectiva consulta pública 

Apoio ao Município de Pombal no Plano de Urbanismo da sede de freguesia de Vermoil 
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Informação e Divulgação 

 

Editar os números 13 a 18 do boletim de freguesia: Notícias de Vermoil 

Gerir, remodelar e enriquecer a informação do site da Freguesia de Vermoil 

Divulgar acontecimentos da freguesia para a comunicação social e Município de Pombal 

 

Colectividades 

 

Apoio às associações de acordo com o seu plano de actividades e necessidades 

Apoio ao Centro Social Júlio Antunes na construção da Creche no âmbito da candidatura 

aprovada pelo PARES 

Apoio à Associação de Caçadores na requalificação da Escola da Calvaria, cedida para a sua 

sede 

 

 

 

Acção Social e Saúde 

 

Atribuição de cabazes de Natal a 10 famílias carenciadas 

Sinalização, identificação, encaminhamento e alerta da Acção Social do Município de Pombal 

de casos que se verifiquem necessitados de apoio social 

Apoio a famílias carenciadas 

Pugnar pela manutenção da Extensão do Centro de Saúde de Vermoil com Médico de Família 
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Ambiente, Protecção Civil, Espaços públicos, Cultura e Lazer 

 

Apoio à Valorlis e Município de Pombal na recolha do depósito dos monos, monstros, 

ecopontos e contentores 

Continuar a alertar as entidades competentes para a necessidade da limpeza das margens, 

leito e respectivo desassoreamento dos rios Arunca e Cabrunca, bem como ribeiros e linhas de 

água em geral 

Apoio ao Município de Pombal em acções de silvicultura preventiva 

Acções de sensibilização para limpeza do mato e protecção florestal 

Criação das Brigadas de 1ª Intervenção e vigilância florestal para o verão de 2009 

Disponibilização da viatura de 1ª Intervenção para responder a necessidades relacionadas com 

acidentes, calamidades, inundações, entre outros 

Com o apoio do Município de Pombal realizar poda anual às árvores dos locais públicos 

Manutenção dos jardins públicos 

Manutenção dos equipamentos públicos, como os WC’ s públicos da Igreja de Vermoil 

Criação de Museu e Casa da Cultura em Vermoil 

Substituição da porta principal da Igreja Velha e manutenção da porta de guarda vento 

Manutenção dos cemitérios de Vermoil e Matos da Ranha 

Iniciar obras de ampliação do Cemitério da Ranha de São João 

Pintura da sede da Junta de Freguesia 

Requalificação da zona envolvente do Polidesportivo de Vermoil 

Organização das Festas do Bodo das Castanhas e Tasquinhas de 2009 

Organização da III Prova de BTT do Bodo Castanhas e Tasquinhas de 2009 

Promoção à realização de peças de teatro e outros eventos culturais na freguesia 

Desenvolvimento da candidatura para as ruínas Romanas da Telhada – Calvaria 

Sonorização das ruas da sede de Freguesia e iluminação dos edifícios públicos e escolas por 

ocasião do Natal 

Organização de Excursão Sénior 
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Administração, Gestão, Serviços e Equipamento 

 

Prestação de serviços do B@m 

Prestação dos serviços dos CTT 

Prestação dos serviços administrativos da competência da junta de freguesia 

Prestação de serviços no âmbito dos cemitérios 

Apoio na elaboração de declarações de IRS 

Disponibilização do Espaço Net na sede da junta de freguesia 

Disponibilização de Internet wireless nos arredores da sede da junta de freguesia 

Ampliação da área de abrangência da rede de Internet wireless na sede de freguesia 

Instalação da rede de Internet wireless na Ranha e Matos da Ranha 

Desenvolver as acções necessárias para defender os interesses da Freguesia de Vermoil (como 

por exemplo: pugnar pela construção do nó da A 1 nas Meirinhas/Barracão e defender o nosso 

território de mais linhas de alta tensão e Antenas de Comunicações) 

Participação do executivo nas actividades mais relevantes da freguesia e do concelho de 

Pombal 

Manutenção da Bobcat, Mitsubishi Canter, elevador e equipamento informático 

 

 

Vermoil, 18 de Dezembro de 2008 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

 

Ilídio Manuel da Mota 


