
Principal atividade da junta 

de freguesia de Vermoil

2005 a 2017

Em parceria com associações, Município de Pombal e toda a comunidade 

vermoilense!



Educação e formação

 Requalificação e modernização das escolas primárias de Vermoil e Outeiro da 
Ranha, novos espaços: sala Outeiro; telheiros; sala professores; e biblioteca;

 Criação do serviço de refeições escolares 2000 a 3500 por mês

 Criação do serviço de ATL para entre 25 a 50 crianças

 Criação do serviço de transportes escolares para mais de 40 crianças

 Promoção das Atividades de Enriquecimento Curricular entre 50 a 130 crianças

 Parcerias para formações RVCC para mais de 40 adultos

 Parcerias para mais de 300 adultos formados em diversos cursos profissionais 
cofinanciados

 Celebração do Dia Mundial da Criança e apoio na promoção de atividades

 Apoio à construção da Creche Crescer Feliz

 Dinamização do ATL de Férias de Verão: Férias Altamente



Escolas Primárias antes



Escolas Primárias antes



Escolas Primárias antes



Escolas Primárias antes



Escolas Primárias antes



Nova sala Outeiro da Ranha



Centro Escolar de Vermoil

 Auscultação do modelo a seguir e localização em 2010

 Esclarecimento pública e prós-e-contras em 2013

 Definição em PDM 2013

 Aquisição de terrenos 2014

 Licenças e projeto 2014

 Construção entre outubro de 2015 e julho 2017

 Requalificação e dos acessos em 2017

 Abertura para Férias Altamente em julho 2017

 Visita aberta à população em agosto 2017

 Arranque do ano letivo em setembro de 2017, com todas as valências e serviços.

















Saúde e Apoio Social

 Diligências junto da ARS/ACES para criação da Unidade de Saúde Familiar na Freguesia de Vermoil, com deliberações da junta e 
assembleia, para disponibilização das instalações física

 Diligências sempre junto da ARS/ACES para que Vermoil não estivesse sem médico de família, tal como administrativa ou 
auxiliar

 Promoção da vacinação antirrábica

 Promoção de apoio social a carenciados

 Construção/Reabilitação de habitações de famílias carenciadas, 2 com apoio Município de Pombal 2015 e 2017, outra pela junta 
parcialmente em 2008

 Entrega de cabazes solidários a famílias carenciadas

 Promoção de ação de solidariedade com Pedrogão Grande no dia seguinte à tragédia

 Criação do Passeio Anual Sênior da Freguesia de Vermoil, com 9 edições

 Escola Sênior com apoio de antiga professora da escola primária, para adultos que não sabiam ler nem escrever

 Atividades Seniores | Partilha de Saberes para mais de 45 utentes

 Curso de formação informática para 32 séniores

 Apoio na construção do Lar de Idosos do Centro Social Júlio Antunes



Passeio Sénior



Atividades Séniores | Partilha de Saberes



Urbanismo e Espaços Públicos

 Qualificação urbana com a construção de dezenas de quilómetros de rede pluvial e passeios 
pedonais, nas estradas principais: no Pocejal; de Vermoil ao Outeiro da Ranha; de Vermoil 
aos Matos da Ranha; e Canavieira.

 Qualificação urbana com construção de rede pluvial e passeios: rua do Outeiro da Mata, 
acesso ao cemitério de Vermoil; zona envolvente ao cemitério da Ranha de São João; rua 
João de Barros e do Outeiro da Mata, junto igreja de Vermoil e escola.

 Qualificação urbana com construção de rede pluvial e bermas em calçada espraiada: nas 
Soalheiras; Pedrosos; Serrada; Vale Fojo; rua da Capela na Ranha de São João; e nos Matos da 
Ranha, Rua da Capela, rua do Lagar.

 Renovação da toponímica com novas placas de alumínio refletoras

 Colocação de sinalização institucional e renovação da indicativa

 Intensificação e melhoramento da limpeza de passeios e implementação da limpeza urbana

 Apoio na demolição 3 habitações devolutas e requalificação do espaço público envolvente no 
centro de Vermoil: antiga casa “Pataco”, “Leitão” e “Simões”



Passeios pedonais e bermas





Urbanismo e Espaços Públicos

 Requalificação e renovação total Parque Infantil

 Apoio e intervenção na revisão PDM com vista à criação de Zona Industrial

 Manutenção, requalificação e cuidado com todo o património público na freguesia de Vermoil (propriedade 
da junta de freguesia e da câmara municipal, em parceria com esta): Antiga sede de junta (agora Museu e 
sede do Atlético); Escolas Primárias da Calvaria; Tojal; Vermoil; Outeiro da Ranha; e Matos da Ranha; 
Escolas do pré-escolar: Vermoil; Matos da Ranha e Outeiro da Ranha; Cemitério de Vermoil; Ranha e Matos, 
com construção de WC’s; Polidesportivo de Vermoil; jardim e envolvente da igreja-velha;

 Ampliação cemitério da Ranha de São João

 Requalificação total da Fonte da Saúde

 Requalificação total da iluminação adro igreja nova e rua da Igreja, com tecnologia Led, além de várias vias 
onde a iluminação foi colocada ou melhorada

 Construção do jardim posterior da igreja ‘nova’

 Acompanhamento na execução Projeto do Passeio Ribeirinho para o rio Arunca

 Execução do projeto para requalificação zona desportiva de Vermoil e envolvente ao cemitério de Vermoil

 Construção de Churrasqueiras Parque Merendas, novas mesas e equipamento infantil













Floresta, Ambiente e Agricultura

 Criação das Brigadas de 1ª intervenção e Proteção Civil, com mais de 35 voluntários, equipamento 
de proteção individual e viatura de 1º Intervenção

 Realização e sensibilização para ações de silvicultura preventiva

 Realização de faixas gestão de combustível

 Abertura de caminhos florestais

 Limpeza de pontos de água para helicópteros nas Roçadas, pedido para outro na Xieira e criação de 
novas bocas de incendio em locais estratégicos

 Limpeza das margens e leito da Ribeira da Gafaria; do rio Arunca e Cabrunca

 Duplicação do numero de ecopontos de 3 para 6

 Maior cuidado com manutenção do contentor dos monstros

 Apoio à junta de agricultores da Quinta dos Claros para requalificação do açude e regadio

 Apoio nas candidaturas ao IFAP

 Cursos de formação de fitofarmacêuticos para centenas agricultores

 Melhoramento de caminhos agrícolas









Cultura, desporto e associativismo

 Realização de marcha popular em 2006

 Dinamização total com melhoramentos a cada edição Bodo das Castanhas

 Criação Feira de Artesanato e Festa da Criança

 Apoio na realização e divulgação de festas da nossa comunidade

 Apoio na construção da Sede dos Dadores de Sangue do Outeiro da Ranha

 Obras na Escola da Calvaria e apoio na cedência para sede dos Caçadores

 Obras na Escola da Calvaria e apoio na cedência para sede dos Clássicos de Vermoil

 Promoção de dezenas de peças de Teatro em Vermoil

 Criação do Nucleo Museológico João de Barros

 Edição do livro do Padre Américo Ferreira: Vermoil Retalhos da Sua História

 Criação da galeria dos Antigos Presidentes da Junta

 Homenagem aos antigos combatentes

 Apoio na doação do Moinho do Abrolho ao Município de Pombal

 Apoio na aquisição do terreno das ruinas romanas da Telhada, e na promoção de novas escavações











Associativismo

 Apoio à Sociedade Filarmónica Vermoilense, em várias dinâmicas, como 
intercâmbios culturais, e apoio para projeto da nova sala de espetáculos

 Apoio ao Atlético Clube Vermoil, em várias dinâmicas e com cedência de 
espaço para sede

 Protocolo com Associação de Santo António das Pinheiras para manutenção do 
parque de merendas e na construção de muro de suporte junto à estrada

 Apoio à Associação Desportiva da Ranha, em várias iniciativas e na 
qualificação urbana junto à sede

 Apoio à Associação de Vizinhos e Amigos dos Matos da Ranha, em várias ações 
e na construção dos balneários

 Apoio ao Centro Social Júlio Antunes, na Creche e Lar, bem como durante 
mais de 10 anos com a contratação das refeições escolares



Saneamento e água de rede

 Construção da rede pública de água, com duplicação da mesma, nos diversos 

lugares de Ranha e Matos

 Construção de saneamento básico, que passou a abranger de 10 para 85%, em 

diversos lugares de: Ranha, Matos, Venda Nota, Tiroeira à Palhaça, Arneiros 

da Gafaria à Lapa, Penedos, Casal Lucas, Abrolho, Lagoa, Sobra e Mata do 

Casal Galego, Chã de Cima e Chã de Baixo, Moinho da Mata, entre outros.

 Solicitado projeto para saneamento restante na freguesia: Pocejal, Calvaria, 

Casal da Ordem, Canavieira e Ponte Nova



Construção da rede de saneamento



Rede viária

 Implementação de sentido único na rua da igreja e troço da rua João de Barros, 
com vista ao aumento dos estacionamentos e da segurança

 Alargadas e empedradas dezenas de caminhos, em muitos quilómetros por toda a 
freguesia e em zonas agrícolas e florestais

 Alargamento e asfaltamento de muitas dezenas quilómetros de vias: Vermoil aos 
Matos, Vermoil à Mata Casal Galego, Estrada de Soure e Travessa, Lapa à 
Canavieira, Roçadas, e dezenas de arruamentos por toda a freguesia: Calvaria, 
Canavieira, Ranhas, Matos, Palhaça, Gafaria, Mata Casal Galego, Sobral, Lagoa, 
Chãs, etc.

 Nova ponte sobre o rio Arunca em Vermoil em 2011

 Reforço da sinalização vertical e horizontal

 Tratados os procedimentos para expropriação de troço da estrada principal na 
Mata do Casal Galego

 Intensificação da limpeza de bermas, valetas e aquedutos, sem recurso a químicos





Equipamento

 Aquisição de Bobcat

 Aquisição de camionete com báscola

 Aquisição de viatura tipo comercial com 5 lugares para transporte escolar e 

refeições

 Aquisição de duas viaturas novas de 9 lugares para transportes escolares

 Colocação de elevador na sede da junta





Administração e gestão

 Profissionalização dos serviços da junta e abertura de 2ª a 6ª

 Gestão de pessoal para serviços auxiliares escolas 

 Gestão de pessoal para serviços nos caminhos públicos e outros serviços da junta

 Gestão dos cemitérios Vermoil, Ranha e Matos, reorganização do cemitério de Vermoil e legalização 
do cemitério da Ranha 

 Criação e edição do Boletim da Freguesia Noticias de Vermoil 

 Criação do Site da Freguesia de Vermoil, que foi considerado o 2ª melhor site das freguesias a nível 
nacional

 Criação da página da Freguesia de Vermoil no Facebook que nos ligou ao mundo

 Ativação e pronta resposta da nossa proteção civil nas cheias 2006 e 2011

 Ativação e pronta resposta da nossa proteção civil tempestade de Gong em 2013

 Reorganização da Feira Semanal

 Serviços de Posto de CTT ao balcão da junta

 Serviços do B@m ao balcão da junta









Administração e gestão

 Tratamento de todas as diligências para implementação do Balcão Cidadão

 Promoção de ações que evitaram nova linha de Alta Tensão na freguesia

 Promoção de ações para evitar Antena Comunicações nos Matos, que foi inglória

 Defesa da nossa freguesia aquando da agregação freguesias em 2012

 Promoção de várias iniciativas para segurança nos cruzamentos na freguesia de 
Vermoil no IC2 

 Disponibilização de Wire-less em vários locais da freguesia

 Computadores de acesso à Internet na junta de freguesia

 Várias diligências para definir os limites freguesia de Vermoil com Carnide

 Passagem de execução orçamental de 50 para 85% 

 Crescimento do orçamento de 150 para 500 mil euros


