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Assembleia de 18-04-2016
1- Arranjo de 2 sumidores na rua Cega;
2- Reparação de autoclismo nas casas de banho públicas;
3- Reparação e conservação de candeeiros exteriores da Casa do Povo e
colocação de respetiva instalação elétrica;
4- Deslocação de gare de contentores na traseira da Rua Nova do Paço;
(Apoio Logístico)
5-Melhoramento do espaço envolvente as Hortas Comunitárias (corte/limpeza
dos terrenos);
6- Limpeza de linha de água no lado oposto a Pedovia;
7- Reparação do Martelo Elétrico;
8- Corte sebe na Junta;
9- Corte sebe no parque da “Bela Vista”;
10- Reparação do chão do Ginásio com anti goteiras;
11- Construção de carneiro no Cemitério;
12- Entrega de cheque de apoio a Natalidade; Edna Silva/ Vítor Valadas
13- Reparação de 2 braços da direção do Trator;
14- Mudança de óleo e filtro de óleo do Trator;
15- Substituição de fechadura no Campo de Futebol;
16- Colocação de cadeado no portão do Campo de Futebol;
17- Aquisição e oferta de calendário a população;
18- Monda química;
19- Reparação do carro do lixo;
20- Reparação de ponto de água no Cemitério;
21- Aquisição de 2 aquecedores a óleo;
22- Apoio na preparação do Carnaval da Escola;
23- Oferta de 2 extensões a Escola;
24- Reparação de janela na Escola 1;
25- Corte de erva nas ruas das hortas (Horta da Cerca);
26- Limpeza e desobstrução em todas as linhas de água e sargetas;
27- Substituição de árvores no jardim da Santa;
28- Substituição de vedação no jardim da Santa;
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29- Remodelação (calcetamento) no jardim da rua Alto da Quinta;
30- Reparação de sargeta na rua de Serpa;
31- Recolha de restos de árvores da Casa do Povo apos a poda;
32- Reparação de persiana na Escola 1;
33- Colocação de placa interior indicadora de “Ginásio “ na Escola 2 (feita na
Junta);
34- Substituição de lâmpada do holofote exterior na Junta;
35- Participação na festa de Carnaval da Rede Social (copos, guardanapos e
sumos);
36- Entrega de cheque de apoio a Natalidade; (trigémeos)
37- Apoio para participação em treino de Karaté em Setúbal (transporte e
lanche); Escola de Karaté-do Kase Há Shotokan Ryu de Baleizão
38- Apoio a Casa do Povo com 30 tacos para o soalho;
39- Colocação de placa indicadora na Horta da Cerca;
40- Limpeza de laranjeiras e oliveiras na Horta da Cerca;
41- Construção de sumidouro na Casa do Povo;
42- Limpeza na zona exterior da Junta (corte de erva e poda de arvores e
parreiras);
43- Recolocação de sinal junto a Escola;
44- Reparação de filtro no sistema de rega;
45- Substituição da placa no Parque Central “Álvaro Cunhal” no monumento “A
Força de um Povo”;
46- Construção de placa exterior de indicação de Ginásio;
47- Oferta de 2 latas de tinta branca a Igreja;
48- Melhoramentos na estrutura do Tanque do Povo (Aldeia Velha);
49- Reparação de “puxe” no trator;
50- Reparação de portados de casas localizados em zona de obra;
51- Comemoração Dia da Mulher; (Oferta de flores a população) 08-03-2016
52- Reparação de calçada na rua Grande;
53- Reparação de bancos metálicos no Jardim da Santa;
54- Reparação de marco de gradeamento interno no Jardim da Santa;
55- Reparação na estrutura da ponte de madeira no jardim do Poço dos
Alfares;
56- Plantação de árvore no jardim do Alto da Quinta;
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57- Reparação e pintura da baliza do Polidesportivo;
58- Aquisição de 2 sofás para a Casa Mortuária;
59- Pintura da parede da frente do Cemitério;
60- Reparação de rutura na Escola 1;
61- Substituição de ripa no banco junto ao Centro de Convívio na Aldeia Nova;
62- Aquisição de palheta para a máquina de química;
63- Reparação de muro da Escola 2;
64- Oferta de bolo, flores e artista para a Comemoração do Dia da Mulher (12
de Março 2016);
65- Limpeza na Horta da Cerca do espaço reservado a EDP;
66- Reparação de fechadura na Escola 2;
67-Reparação de placa indicadora de monumento a “Catarina Eufémia”;
68- Reparação de placa indicadora de “Adega”;
69- Substituição/reparação de marco no jardim do Poço dos Alfares;
70- Substituição de cadeado no portão principal do Campo de Futebol;
71- Substituição de papeleiras na Pedovia; Feitas na Junta
72- Participação (Apoio) ao atelier de tempos livres na Pascoa; (Pagamento
dos Seguros);
73- Reparação de bancos junto a Casa Mortuária;
74- Desobstrução de tanque no Poço dos Alfares;
75- Reparação da porta na Escola 1;

Corte Relva e todos os trabalhos de jardinagem; Sempre que se justifique
Limpeza via publica; Diariamente
Lavagem do tanque do Povo e casas de banho públicas; Semanalmente
Funerais e todos os trabalhos de Cemitério
Limpeza sebe Junta; Semanalmente
Limpeza do Ginásio e salas da Escola 2; Semanalmente

