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FREGUESIA DE BALEIZÃO
A TRABALHAR COM E PARA TODOS

CANTE ALENTEJANO
PATRIMÓNIO CULTURAL

IMATERIAL DA HUMANIDADE

MAIS E MELHOR PARA BALEIZÃO

EDITORIAL

Após 14 meses sobre as ultimas eleições
autárquicas e sendo clara a vontade das
populações, de que o caminho dos eleitos na
freguesia e câmara municipal só pode ser o
mesmo para uma MELHORIA DA QUALIDADE DE
VIDA DA NOSSA POPULAÇÃO, estamos certos
que, e apesar dos enormes constrangimentos
financeiros com que o poder local se depara,
impostos pelo poder central, acrescidas das
dificuldades do dia a dia, esse rumo será mais
facilmente trilhado, pelo estreitamento de
relações com a Câmara Municipal, interrompidos
durante um período de tempo e que causou
graves prejuízos à freguesia.
Fazemos diariamente esforços para a
optimização dos meios de que dispomos,
definimos prioridades e reivindicamos projectos
importantes para a nossa freguesia, ainda
assim temos consciência da impossibilidade
de resposta imediata a todas as necessidades
sentidas, sobretudo as que afectam o dia a dia
das pessoas.
Estamos disponíveis para ouvir, abertos a
sugestões que melhorem o nosso desempenho
e que tornem a nossa freguesia num lugar
aprazível onde os que vivem, querem ficar e os
que o visitam, querem voltar.

Conjuntamente com as associações, grupos
corais e outras entidades, enquanto forças vivas
e representativas de Baleizão, vamos elevando o
nome da freguesia mais além.
No momento em que todos nós vimos
reconhecido o cante alentejano como património
imaterial da humanidade, só podemos sentir-nos
muito orgulhosos de ter contribuído de alguma
forma para esse reconhecimento.
A Junta de freguesia, a assembleia de freguesia
e os dois grupos corais da freguesia, assinámos
o documento que constituiria o dossier de apoio
à candidatura para entrega na Unesco. Mais uma
vez e da forma que nos foi possível, estivemos
na primeira linha e acreditámos que este
reconhecimento seria uma realidade, mesmo
lutando contra ventos e marés e que o mesmo
se constituiria como um motivo de orgulho para
todos os alentejanos.

A todos, festas solidárias e um 2015 repleto de esperança e
confiança que melhores dias certamente virão, a decisão é nossa.
O Presidente da Junta de Freguesia
Silvestre do Calvário Troncão

O homem sonha... a obra nasce

Quando as parcerias
funcionam, os sonhos
concretizam-se.
A pedovia, projecto muito desejado pelos
Baleizoeiros, nasceu por vontade de muitas
pessoas, mas a sua concretização só foi possivel
com o actual executivo na Câmara Municipal
de Beja, que disponibilizou a mão de obra e
máquinas para a sua execução, em parceria com
a junta de freguesia no projeto Baleizão Aldeia
Amiga das Pessoas Idosas. A JF, para além
da mão de obra, disponibilizou também alguns
materiais, sendo os restantes, comprados pela
missão sorriso do Continente. É um projecto que
para além da valorização de uma das entradas
da aldeia, permite a prática de exercicio fisico
em melhores condições e com maior segurança,
tanto para os séniores como para a restante
população.

AMBIENTE E ZONAS VERDES

Conscientes da importância que têm cada vez
mais os espaços verdes, para o BEM ESTAR
das pessoas, a junta de freguesia procedeu em
algumas ruas e largos da aldeia à plantação de
árvores.

Plantação de árvores na Rua Catarina Eufémia

Arranjo dos Canteiros na Casa do Povo, em
parceria com a Câmara Municipal de Beja

AMBIENTE E ZONAS VERDES

Corte de árvores e aplicação de química
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Encontro de
grupos corais
apoio logístico e financeiro

Maratona
de BTT

apoio logístico e financeiro

#

Comemoração do

Dia da Criança
parceria com a agência de
energia

#

4º Passeio TT
apoio promocional
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Comemoração do

Dia da Mulher
Anualmente, no dia 8 de Março a junta de
freguesia assinala O Dia Internacional das
Mulheres associado a factos históricos que
deram origem à comemoração.

O primeiro deles seria uma manifestação das
operárias do setor têxtil nova-iorquino ocorrida
em 8 de março de 1857 . O outro acontecimento
é o incêndio de uma fábrica têxtil ocorrido na
mesma data e na mesma cidade.

#
#

Homenagem a

Joseia Matos Mira
A junta de freguesia homenageou a escritora e
a filha de Baleizão a quem reconhecidamente
agradecemos o facto de ter, através da sua
escrita, levado mais longe o nome e a história
de Baleizão, a história de um povo que esteve
sempre na primeira linha das lutas travadas por
melhores condições de vida. Uma história que
sendo triste pelas perdas humanas que implicou
em muitos casos, é simultâneamente uma história
de muitas alegrias e vitórias também, a mais
importante
das quais, o
25 de Abril de
1974 e as suas
conquistas.
Joseia encerra
em si e em
cada página
dos
seus

Comemoração do

São Martinho
apoio em géneros
livros a história de Baleizão que consideramos da
maior importância para as gerações futuras.
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Noites ao Fresco
Projecto do Municipio de Beja, do qual a junta
de freguesia era parceira e que tinha como
objectivos principais:
- A promoção de grupos e artistas do concelho
- Valorização do cante alentejano
- Animação das freguesias e do comércio local
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Caminhando e
cantando...
De Baleizão
somos e cantamos até
que a voz nos doa
O grupo coral de Baleizão foi a Caminha
representar o concelho, a região e todo o
alentejo, esta representação muito nos orgulha,
porque somos um povo a fazer o que de melhor
sabemos, cantar o Alentejo.

O grupo coral no momento do reencontro com
outros Baleizoeiros, momento de alegria para
todos.
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Comemoração do

25 de Abril

Grupos corais
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Participantes das atividades

Torneio do jogo da malha

Almoço convívio
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Feira da Saúde
Um evento que se constitui como o culminar de
um projecto de saude comunitária, resultado de
uma parceria com várias entidades e da qual a
Junta de Freguesia é parte integrante.
Para além das entidades parceiras que tornaram
possivel um evento desta dimensão, outras

houve, que embora não integrando a parceria,
deram um contributo fundamental.
Câmara Municipal de Moura, GNR, Bombeiros
Voluntários de Beja, Associação de caçadores,
Quercus, RI3, Em Tom de Fado, Grupos Corais,
Zona Azul, Câmara Municipal de Beja.

SOLIDARIEDADE

Porque sabemos da importância que a
existência de equipamentos para a infância,
têm na fixação de jovens casais nas freguesias
rurais, desenvolvemos esforços para a abertura
de um equipamento destes na freguesia,
nomeadamente com a adaptação da escola
primária desativada para creche /berçário.

Não nos sendo contudo possível, a concretização
deste projecto a curto / médio prazo, pela
sustentabilidade financeira do mesmo e porque
não depende apenas de nós, implementámos, o
projecto - Cheque Natalidade - o que se constitui
como um incentivo a jovens casais residentes na
freguesia.

#
Cercibeja

Protocolos

#
Trabalhos

Estabeleceu a Junta de freguesia protocolos com
algumas entidades para a inserção profissional
de 2 desempregados.
Foram assim assinados protocolos com a CERCI
Beja e o IPDT.

Contrato de Inserção

da retro à população

#
Colheitas de Sangue

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E URBANISMO

#
Limpeza de barrancos
#
Isenção de Taxas
Conscientes das dificuldades sentidas pelos
comerciantes da freguesia, sobretudo no que
à hotelaria e restauração respeita e integrado
numa politica de incentivo, procede esta junta
de freguesia à isenção do pagamento das taxas
devidas pela instação de esplanadas em locais
publicos e toldos publicitários.

#
Colocação de papeleiras na
Pedovia
#
Construção de caldeiras na
Rua Catarina Eufémia

#
Colocação de ponto de iluminação pública na praceta da Rua da Praça
Sendo da responsabilidade do actual executivo
da Câmara Municipal de Beja, o pagamento
e autorização, tendo a junta de freguesia
intercedido junto desta entidade para a sua
colocação, à semelhança do que fez no mandato
do executivo cessante sem contudo ter obtido,
qualquer resposta.

#

Preparação do terreno
das hortas comunitárias
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#

Casa dos Cantoneiros
Não sendo possivel a integração da recuperação
deste imóvel, a uma candidatura que nos
permitisse a sua recuperação integral, procede
esta junta de freguesia, por administração
directa, à sua recuperação faseadamente, tendose recuperado numa primeira fase, a cobertura.

#

Construção de saídas de
água na horta da cerca
Para uma maior drenagem dos pluviais que se
acumulam na estrada.

#

Construção de estação
para contentores do lixo
Junto ao monte do Olival

#

Recuperação do tanque
público do poço dos
Alfares

#

Distribuição gratuita
de cal
#

Reconstrução do muro
da escola primária
Desactivada, mas onde se desenvolvem
actividades de cariz diversificado
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