UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA
Concelho de Évora
Ata nº 3
-----Aos doze dias do mês de Novembro de dois mil e treze, pelas dezoito horas, teve lugar nas
instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número três da Junta de
Freguesia da União das Freguesias de Évora.----------------------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes membros: João Vicente Marques Bilou, Nuno Miguel do Ó
Esteves Cabrita, Fernando Jorge da Cruz Dias, Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins, José Manuel
Elizeu Pinto e o funcionário da freguesia, Arlindo Melro, que secretariou.------------------------------------Foi estabelecido a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------Ponto um: Expediente.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Informações.-----------------------------------------------------------------------------------------Sobre o ponto um da ordem de trabalhos, o presidente começou por apresentar o orçamento da
firma João Severo, para reparação da fotocopiadora, e que terá sido pedido para confrontação com o
já enviado pela firma João Rosa que normalmente procede a estas reparações. Foi decidido solicitar
à mesma firma novo orçamento, para substituição das peças necessárias por peças novas,
nomeadamente dos tambores de cores, amarelo e magenta, por forma a comparar com o orçamento
já existente, formulado nessas condições, uma vez que o presente apenas considerava a sua
reparação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes dois pedidos de apoio de subsídio para a festa de Natal, pela Cercidiana e
também pela Associação Sem Pavor, a qual se dedica às artes plásticas, e tem sede no Largo do
Sertório, no centro histórico. Sobre esta matéria, e antes de dar uma resposta a estes pedidos no
concreto, foi decidido definir e regulamentar os critérios de atribuição de subsídios aos agentes
culturais e desportivos da área de jurisdição da Freguesia, tendo o presidente apresentado uma lista
com cerca de dezoito entidades culturais e associativas que estarão presentes na freguesia.----------------O secretário Nuno Cabrita referiu que deverão ser regulamentados e definidos com
transparência os critérios de atribuição de subsídios bem como com a definição de contrapartidas a
pedir às entidades apoiadas.-------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente um ofício da Direcção-Geral da Administração Interna, DGAI, reenviando cópia
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-----Foi presente um ofício da Associação Nacional de Freguesias, ANAFRE, a solicitar a adesão
desta freguesia. Foi decidido levar o referido pedido à próxima Assembleia de Freguesia, a realizar
em Dezembro do corrente ano. Ficou decidido reenviar aos membros da Assembleia de Freguesia
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de um outro ofício, este já apresentado à Assembleia da República e aos partidos nela
representados, com vista à composição das novas comissões recenseadoras, através da nomeação de
um representante, para divulgação, junto da Assembleia de Freguesia, objetivamente junto dos
partidos ou forças políticas não representados na Assembleia da República.------------------------------
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um convite da mesma entidade para um colóquio, destinado a todos os eleitos, para formação sobre
autarquias, a levar a efeito no próximo dia dezanove de Novembro do corrente ano.-----------------------Quanto ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o presidente apresentou a proposta de
promover o aniversário da nova Freguesia, com o convite à participação de todos agentes da
Freguesia, na data em que formalmente foi criada esta nova autarquia, ou seja, a 29 de Outubro de
2013.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informou também que a Câmara Municipal, em colaboração com várias entidades, vai levar a
efeito, sobre o tema “TEMPO PARA DAR”, na arena de Évora, um espetáculo de solidariedade a
ter lugar no dia dezasseis do corrente. Deu conhecimento que se irá realizar uma reunião entre as
Juntas de Freguesias e Câmara Municipal sobre as cantinas escolares. Em relação ao Magusto deu
conhecimento que o evento decorreu bem e que a equipa de trabalho se tinha esmerado. Quanto ao
Aniversário da Classificação de Évora como Património Mundial, dia vinte e cinco de Novembro, o
presidente reiterou a vontade de que a Junta tivesse a sua contribuição nesta efeméride.-------------------O secretário Nuno Cabrita sobre esta informação, é da opinião que a Junta deve fazer todos os
esforços para ser atempadamente informada das atividades a levar a efeito pela Câmara, ao longo do
ano, por forma a permitir um desejável enquadramento das suas próprias atividades com as
atividades da Câmara, e para que não haja sobreposição de iniciativas. O Tesoureiro Fernando Dias,
é da mesma opinião, reafirmando que deve haver uma boa articulação com a Câmara Municipal em
todas as atividade a levar a efeito. O presidente João Bilou é da opinião que a Freguesia deve ter as
suas próprias iniciativas e ideias, como promover visitas guiadas, debates ou conferências, dar a
conhecer as monografias das ex-Freguesias, Sé e São Pedro, São Mamede e Santo Antão, entre
outras. Irá no entanto apresentar aquelas preocupações e o sentimento do executivo nesta matéria,
na oportunidade da próxima reunião com a Câmara Municipal.--------------------------------------------
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e a prof. Antónia Serra, Tesoureira da mesma Junta de Freguesia. Descreveu sucintamente a reunião
e sublinhou, com a confirmação destes membros do anterior executivo da Junta de Freguesia de São
Mamede, a autarquia responsável pela obra até às últimas eleições e à data da alteração do quadro
autárquico, o desconhecimento por parte destes anteriores responsáveis, quanto à ausência de
documentos relativos à obra na Junta de Freguesia de São Mamede e quanto ao seu paradeiro,
ficando a prof. Luísa Antunes de procurar esclarecer o assunto junto da Câmara Municipal de
Évora, onde pensa estarem os referidos documentos, propriedade da Junta de Freguesia, que é
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-----O Vogal Eliseu Pintou reforçou a ideia de que a Freguesia deve participar nas comemorações
da classificação de Évora como Património Mundial e que não se pode alhear da efeméride.--------------A pedido do presidente João Bilou, o secretário Nuno Cabrita informou os restantes membros
do executivo, sobre a reunião havida com as eleitas do anterior executivo da Freguesia de São
Mamede, a saber, a prof. Luísa Antunes, anterior presidente da Junta de Freguesia de São Mamede
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formalmente, a dona da obra. O secretário Nuno Cabrita ficou de inquirir a prof. Luísa Antunes, em
próxima oportunidade, pelos resultados das suas inquirições quanto a este assunto. Reafirmou
também, assim concluindo de acordo com o referido pelos membros presentes na reunião que
constituíram o anterior executivo, quanto aos trabalhos não orçamentados, que, com exceção do
fornecimento e instalação dos equipamentos de aquecimento de águas e dos trabalhos de arranjos
exteriores, todos os restantes trabalhos não cabimentados, terão sido assumidos, na sua totalidade,
pelo anterior executivo da Câmara Municipal, muito embora essa assunção tenha sido afirmada
pessoalmente, de uma forma verbal e sem documento protocolado, e ainda, que a Câmara
Municipal mantém uma dívida com a cantina da escola, no valor de 17000 €. Finalmente, o
secretário Nuno Cabrita afirmou que na sua opinião, a consequência destes factos determina o
esclarecimento cabal das circunstâncias em que a obra se desenrolou até ao momento,
nomeadamente no que se refere também aos aspetos legais inerentes, sendo necessária a
reapreciação integral deste processo para que a sua conclusão possa ser assumida pelo presente
executivo, e agendada de acordo. Assim, reafirma-se a urgência reunir com o atual executivo da
Câmara Municipal, sendo que, nesta altura, a obra prossegue, muito embora, a falta de medições e
pagamentos possam fazer prever a suspensão dos trabalhos. Neste sentido, a empresa adjudicada já
requereu o pagamento da fatura relativa ao auto de medição 4, no valor de 15653.97 €. Ainda sobre
esta matéria, por forma a que todos os membros desta junta tenham cabal conhecimento dos
assuntos tratados e a considerar, o vogal Nuno Cabrita deu conta que da reunião que aqui é referida
foi elaborada uma ata para conhecimento, que depois de assinada pelos presentes, será distribuída a
todos os elementos da Junta de Freguesia, tornando-a do conhecimento público.----------------------------De acordo com o exposto, a Junta de Freguesia determinou agendar com a maior brevidade
possível, uma reunião com a Câmara Municipal e também com a coordenadora da Escola de São
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natal, palhaços, entre outras possíveis ideias, culminando num espetáculo de solidariedade no
Garcia de Resende com todos os grupos intervenientes. Para os mais novos, sugeriu solicitar-se a
instalação de uma tenda na Praça do Giraldo onde poderão decorrer várias destas atividades. Propôs
contactar as várias associações presentes na freguesia, nomeadamente para distribuir mensagens da
Natal junto da população e que possam contribuir para ajudar a concretizar estas atividades com o
mínimo de custos possível.----------------------------------------------------------------------------------------
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Mamede, neste caso, por forma a dar conhecimento à Escola e à sua direcção, as circunstâncias
precisas em que se encontra no momento atual a obra em referência.------------------------------------------A Vogal Vanessa Martins propôs que a Junta organizasse atividades relacionadas com os
festejos de Natal, propondo para esse efeito, os dias entre dezasseis e vinte de Dezembro, e a
animação em várias ruas e praças da freguesia, com coros, contadores de histórias, mensagens de
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-----O presidente João Bilou está de acordo com o projeto de festejos de Natal apresentado e que o
mesmo deverá avançar. Sobre o espetáculo no Garcia Resende é da opinião que não será possível
organizar o evento para o corrente ano, sendo que a ideia deverá avançar para o próximo ano.
Quanto à tenda que é proposta, se acaso for difícil a sua cedência, considera que subsistirá a
possibilidade de requerer a presença do autocarro Loja dos Sonhos.-------------------------------------------O Vogal Nuno Cabrita concordou com o projeto e com as datas apresentadas e achou excelente
a ideia de culminar estas atividades no Garcia de Resende, considerando que estando envolvidos
muitos participantes e com a entreajuda dos membros da Junta, poderá ainda ser possível
concretizar-se esta ideia. Para o efeito deverá considerar-se uma pessoa responsável pela gestão
geral do projeto que coordene as várias atividades, reuniões e outros assuntos, bem como a
designação dos membros da Junta que poderão colaborar e ajudar em cada uma dessas ações. De
acordo com esta proposta deverão os contactos dos membros da Junta estar devidamente claros,
nomeadamente por forma a permitir um contacto célere entre todos. Neste sentido, sugeriu desde
logo que essa coordenação fosse assumida, no presente caso, pela própria vogal Vanessa Martins, o
que foi aceite por todos os presentes. Ficou estabelecida a troca de endereços de email entre os
eleitos, para que possam partilhar ideias mais rapidamente.-----------------------------------------------------O secretário Nuno Cabrita, tendo em conta o problema da comunicação com as populações, ou
melhor, da sua ausência, é da opinião que se deveria formar uma pequena redação jornalística
rapidamente, com vista à criação de um pequeno jornal de freguesia, para que se possa informar os
fregueses e a população em geral das atividades em curso e a levar a efeito pela Junta de Freguesia,
bem como o relato dos acontecimentos mais importantes da cidade. Este jornal deveria ter a sua
primeira edição no princípio do próximo ano e que o mesmo deveria ter quatro a seis tiragens por
ano. Sugeriu que este jornal deverá ter também uma edição online que deverá coincidir com a
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que, desde já, se deverá criar um plano geral do sítio da internet, com os conteúdos a disponibilizar
e um caderno de encargos gerais, por forma a solicitar orçamentos às empresas interessadas na sua
realização.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O secretário Nuno Cabrita colocou uma questão sobre a forma e o procedimento a utilizar para
assinalar as pequenas situações que vão aparecendo no espaço público e que determinam pequenas
intervenções, pouco dispendiosas e que poderão facilmente ser asseguradas pelos serviços
camarários ou até pela própria Junta, mas que revelam a atenção desejada pelo espaço público,
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renovação do sítio da internet da freguesia.------------------------------------------------------------------------O Tesoureiro Fernando Dias é da opinião que o conteúdo do jornal em papel deve ser
exatamente igual jornal online, pelo que a sua edição poderá ser inicialmente preparada em formato
digital, passando depois para o formato de papel. Neste sentido aceitou-se a sugestão de ser o vogal
Fernando Dias a coordenar o projeto de renovação do sítio da internet da Junta de Freguesia, para o
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sendo muito importantes para a formação da primeira imagem da cidade, como por exemplo,
anomalias nos arruamentos e passeios, bebedouros, instalações sanitárias, jardins, estacionamento,
etc., ou seja, como e de que forma essas informações deverão chegar à Câmara e aos serviços
responsáveis, se passando primeiro pelo vereador responsável, ou se pelo vereador com o pelouro
das freguesias, ou de outra qualquer forma, diretamente ou por ofício. Assinala este facto com vista
ao estabelecimento de uma comunicação célere e eficaz com todos os serviços camarários, que urge
agilizar. Assinalou ainda a questão da televisão por cabo na cidade, que foi desativada pela última
gestão camarária e que não deu quaisquer respostas aos cidadãos que pagaram a sua instalação e
que também não previu o desmantelamento da infraestrutura que permanece nas paredes exteriores
dos imóveis da freguesia. É necessário dar uma resposta tão breve quanto possível a esta questão,
até porque a consequente opção pela instalação de aparelhos de TDT tem feito proliferar o
aparecimento de novas e mais antenas no tecido urbano do centro histórico, com a consequente
desvalorização estética do património.------------------------------------------------------------------------------Por último, o presidente João Bilou, diligenciou que com a brevidade possível sejam enviadas
através de endereço eletrónico todas as ideias que possam ser consideradas importantes para
integrarem as Opções do Plano, para 2014, para que possam ser discutidas na próxima reunião, a
realizar no próximo dia vinte e seis de Novembro-----------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a
presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.-------------------------

O PRESIDENTE (João Vicente Marques Bilou) ________________________________________
O SECRETÁRIO (Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita) ___________________________________
O TESOUREIRO (Fernando Jorge da Cruz Dias) ________________________________________
O VOGAL (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________
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O VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________
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