Atividade Regular após Assembleia de Freguesia
de 17-04-2015
1- Reparação das máquinas corta relva; (2)
2- Substituição do gradeamento na estátua a Catarina Eufémia;
3- Reparação na Retroescavadora;
4- Raspagem, pintura, embelezamento e recuperação da frontaria nas Bicas,
Casa dos Cantoneiros, Tanque do Povo e Casa da Bomba de Água;
5- Corte de sebe no parque da “Bela Vista”;
6- Recolocação de casca de pinho no jardim das Memorias;
7- Confeção e colocação de 2 caixas protetoras de autoclismos nas casas de
banho públicas (Bicas);
8- Implantação de sistema de rega na Horta da Cerca; (Hortas)
9- Colocação de 2 autoclismos nas casas de banho públicas;
10- Comemoração do 25 de Abril; (cartaz)
11- Remoção de ninho no Ginásio;
12- Colocação de química em casas devolutas e Horta da Cerca (entrada);
13- Recolocação de papeleira no parque da “Bela Vista”;
14- Empréstimo de pranchas, cavaletes, tacho, trempe e talheres ao Grupo
Coral Masculino de Baleizão; 01-05-2015
15- Empréstimo de pranchas e cavaletes para evento particular na Casa do
Povo; 10-05-2015
16- Parceria na colheita de Sangue com a ULSBA,EPE e com a Associação
Humanitária dos Dadores de Sangue de Beja; 10-05-2015
17- Pedido de transporte a C M de Beja para visita de idosos a “Ovibeja”; 3004-2015
18- Desinfestação no parque de materiais da Junta; (pulgas)
19- Obras de remodelação e pintura no balneário do campo 25 de Abril;
(Interior)
20- Reparação/reconstrução de rampa na rua da Laranja;
21- Empréstimo de mesas para evento a particular; António Sérgio Lopes
22- Reparação de calçada junto ao Parque “Álvaro Cunhal”
23- Corte de canas ao longo da Pedovia;

24- Pintura de parede na rua dos Pintores; (casa do António João)
25- Pintura da Varanda;
26- Pintura “Arcos”;
27- Pintura de muros na Junta; Casa do Povo, Escola 1, Parque de Materiais
da Junta, barra no Centro Cultural, casa do Multibanco e Posto da Gnr; Em
curso
28- Reparação de sistema de rega no Jardim do Poço dos Alfares;
29- Pintura do monumento a Catarina Eufémia;
30- Deslocamento/colocação de máquinas (3) do parque da “Bela Vista” para o
parque “Álvaro Cunhal”; Em curso
31- Deslocamento e corte de oliveira no parque “Álvaro Cunhal”;
32- Substituição de pilhas nos relógios dos jardins;
33- Melhoramento no piso do cemitério;
34- Reparação das papeleiras na Pedovia;
35- Abertura de canal para instalação de tubagem no sistema de rega; Horta da
Cerca
36- Abertura de orifício no poço para colocação de bomba;
37- Empréstimo de mesas para evento do serviço de “Urgência da ULSBA);
38- Corte com a roçadeira, frente ao Centro de Dia, Casa do Povo e junto ao
jardim das Memorias;
39- Construção de ramal de esgotos no Parque Central Álvaro Cunhal;
40- Remodelação de piso e embelezamento na sala da Escola 2;
41- Edificação de mural a “Catarina Eufémia”;
42- Empréstimo de pranchas e cavaletes ao BTT Cabeça Gorda;
43- Verificação de todos os extintores;
44- Arranjos florais no jardim do Alto da Quinta;
45- Pintura na rua da Ladeira e beco dos Contentores;
46- Substituição de corrente/cadeado (fecho) no tanque dos Alfares;
47- Oferta de cheque de apoio a natalidade; Teresa David
48- Substituição de corrente/cadeado (fecho) no tanque dos Alfares;
49- Cedência de palco a pedido do PCP;
50- Cedência de pranchas e cavaletes ao Centro de Dia;
51- Cedência de pranchas e cavaletes ao Grupo Coral Masculino de Baleizão;
52- Apoio de 500 euros ao Grupo Coral Masculino de Baleizão;

53- Cedência de pranchas, cavaletes, sinalização móvel, grelhador e baias a
Casa Lebre;
54- Remodelação e pintura em sala da Escola 2; (soalho e rodapé)
55- Substituição de lajeta junto a Escola 1;
56- Recolocação de sinal de passadeira junto a Casa do Povo;
57- Abertura de canal para instalação de tubagem no sistema de rega exterior
para acesso ao parque Central “Álvaro Cunhal”; Em curso
58- Festa Escola- Oferta de água, sumos, guardanapos e copos, cedência de
pranchas e cavaletes;12-06-2015
59- Feira do Idoso; (Mastro da Rede Social) Oferta de sumos, guardanapos,
pratos, copos e água) 12-06-2015
60- Aula de ginástica em Beja; Aluguer de transporte Baleizão-Albernoa; 13-062015
61- Melhoramento no cruzamento da rua do Montinho com acesso a Horta da
Corna;
62- Melhoramento na estrada da Horta da Bica com a estrada nacional;
63- Cedência de espaço “Campo 25 de Abril” para estaleiro da JJ; Obra da
estrada das Apolinárias

