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Atividade Regular a partir de 15-12-2014
1- Desobstrução de sargetas na rua da Coalheira;
2- Desobstrução de casa de banho na Casa do Povo;
3- Substituição da bicicleta no Jardim das Memorias (vandalizada e roubada);
4- Reparação de sargeta no Alto da Quinta;
5- Melhoramentos no cruzamento da Quinta de São Pedro/Rabadoa;
6- Implantação do projeto “ hortas comunitárias”; (Marcação de lotes)
7- Substituição de ripa no banco na rua do Vinho;
8- Corte de árvores na rua Francisco Miguel Duarte (Junto a J F);
9- Colocação de sinais de piso em mau estado; (2)
10- Limpeza da caixa na porta de entrada da Junta;
11- Substituição de espelho na rua José Vargas (junto ao Chico Machado);
12- Protocolo com o G. C. Masculino de Baleizão (cedência de sala para
ensaios e sede);
13- Substituição de lâmpadas na Casa Mortuária;
14- Reparação no caminho da Cigana;
15- Aquisição de calendários e distribuição a população;
16- Realização de boletim e distribuição pela população;
17- Corte de arbustos (sebes) e poda no Jardim das Memorias; Jardim da rua
da Praça e Estatua de Catarina Eufémia;
18- Recolha de areias nas ruas da aldeia, Escolas, Pedovia e estrada;
19- Apoio com a Retroescavadora ao Clube de Caçadores;
20- Limpeza do Parque da Bela Vista e todos os jardins da Aldeia;
21- Protocolo com a Juventude Baleizoeira (Secção de BTT) cedência da
Murpi;
22- Limpeza de espaços e corte de erva nos 2 cruzamentos da aldeia;
23- Limpeza de linhas de água junto ao Castro e Brito;
24- Reparação de ponto de água no Cemitério;
25- Levantamento de 3 campas no cemitério e preparação para reutilização;
26- Poda de roseiras e arbustos na Estatua de “Catarina Eufémia”, jardim das
“Memorias”, jardim na rua 25 de Abril e jardim na rua da Praça;
27- Reparação de piso (colocação de lajeta junto as vivendas) na rua Francisco
Miguel Duarte;
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28- Aquisição de máquina de relva;
29- Colocação de proteção no Cemitério no talhão 6 de forma a proteger as
enxurradas de água;
30- Limpeza e pintura de todas as campas novas edificadas no Cemitério;
31- Passeio “Por entre vinhas e olivais” em parceria com a C M de Beja; apoio
logístico e lanche;
32- Aquisição de Caixa para o Trator;
33- Corte nas árvores da Coalheira/traseira da rua Grande;
34- Remoção de areias/limpeza no largo da Casa Mortuária;
35- Reparação de papeleiras na Pedovia;
36- Reparação de vedação no parque da Junta;
37- Construção e reparação de pás de lixo;
38- Limpeza/remoção de areias no Largo da Igreja/Casa Mortuária;
39- Reparação de ar condicionado na Casa Mortuária;
40- Substituição de aquecedor e extensão na Casa Mortuária;
41- Reparação de vedação na Horta da Cerca;
42- Reparação/substituição de roda no carro de mão;
43- Aquisição de ferramentas e utensílios de trabalho (mangueira, picadeiras,
sacholas, gambiarras, vassoura de folha metálica, óculos de proteção e
mascaras);
44- Reparação de aquecedor;
45- Reparação de placa indicadora no Cemitério;
46- Reparação de 2 vassouras;
47- Reparação de uma cadeira de rodas;
48- Substituição de manetes no Parque Infantil;
49- Edificação de proteção para sucatas e outros monstros recolhidos;
50- Desbaste/corte no jardim da rua 25 de Abril;
51- Reparação de contentor; (substituição de rodas)
52- Reparação de estores na Escola 1;
53- Reparação de muro (gare de contentores);
54- Reparação do ar condicionado da Casa Mortuária;
55- Empréstimo de aquecedor para o Ginásio na Escola 2;
56- Colocação de proteção para sucata (Parque de Materiais da Junta);
57- Reparação de travessia na Pedovia (Junto ao Monte do Olival);
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58- Melhoramento de 2 acessos no Cemitério;
59- Reparação de bebedouro na Escola 1;
60- Comemoração do Dia Internacional da Mulher (oferta de flores, bolo, aula
de ginástica e águas) Baile e atuação de Banda;
61- Empréstimo de cadeira de rodas a idoso com mobilidade reduzida
(Domingos Xavier);
62- Reparação de rutura na Casa Povo;
63- Substituição de 2 pneus a frente na Retroescavadora;
64- Comemoração do Dia Internacional da Mulher em parceria com o “CLDS+”;
65- Reparação de sistema de rega no jardim da rua 25 de Abril;
66- Substituição do piso na Estatua de Catarina Eufémia (colocação de
calçada);
67- Cedência de aparelhagem sonora (rádio) ao Ginásio;
68- Reconstrução de 2 campas (carneiros);
69- Monda química no Campo de Futebol;
70- Monda química no Cemitério;
71- Limpeza de canteiros (traseira rua José Vargas, Junto aos Ecopontos na
rua da Ladeira);
72- Colocação de estrume nas caldeiras da rua Catarina Eufémia;
73- Substituição de espelho na rua dos Pintores;
74- Reparação de rutura na Casa do Povo;
75- Limpeza no Ginásio (remoção de restos de ninhos);
76- Poda das Laranjeiras na aldeia;
77- Apoio ao rastreio do “Cancro da Mama” (30 e 31 de Março na Casa do
Povo);
78- Reparação do aspirador;
79- Reparação de bomba no Poço dos Alfares;
80-Limpeza

em

monumento

no

Poço

dos

Alfares

(Pintura

embelezamento/polimento de placa);
81- Reparação de parede na casa da bomba no Poço dos Alfares;
82- Monda química e limpeza geral no Memorial a “Catarina Eufémia”;
83- Aquisição de escadote, serrotes e tesouras de poda;
84-Renovação de assinatura com o jornal “A Voz dos Reformados”;
85- Colocação de vedantes (ferrolhos) nas janelas da Escola 1; (4)

e
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86- Reparação de tesoura de poda;
87- Substituição de cinzeiro junto ao Café Lebre;
88- Construção e colocação de corrimão na casa de um casal de idosos com
dificuldade de mobilidade;
89- Monda química na estátua da Catarina Eufémia;
90- Monda química no Jardim das Memorias;
91- Reparação de espelho parabólico;
92- Reparação de vedação no jardim do Poço dos Alfares;
93- Limpeza geral no jardim do Poço dos Alfares;
94- Corte de toda a vegetação (poda de arbustos) no Poço dos Alfares;
95- Monda química na Escola 1;
96- Monda química no Parque da Bela Vista;
97- Cedência de sala a “Optitalia” para realização de exames visuais gratuitos;
98- Reparação de depósito de água móvel da J. F. Baleizão;
99- Comemoração 25 Abril;
100- Reparação de base e calcetamento no Memorial a “Catarina Eufémia”;
101- Aquisição de Corta sebes;
102- Corte de sebe na Junta;
103- Monda química na Pedovia;
104- Monda química nas ruas da aldeia;
105- Marcação e limpeza da horta da Cerca;

