UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA
Concelho de Évora
Ata n.º 13
-----Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e catorze, pelas dezoito horas, teve lugar nas
instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número treze da Junta de
Freguesia da União das Freguesia 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 e José Manuel
Elizeu Pinto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------Ponto um: Informações e Expediente.--------------------------------------------------------------------------Ponto dois: obra da Escola de S. Mamede.--------------------------------------------------------------------Aberta a sessão, o presidente João Bilou, dando início à reunião, de acordo com o primeiro
ponto da ordem de trabalhos, deu ao executivo diversas informações de carácter geral e apresentou
o expediente mais significativo tratado pela Junta desde a última reunião. Destacou a reunião
realizada com a Delegação de Évora da Liga dos Combatentes, que se apresentaram ao novo
executivo da Junta de Freguesia e apresentaram convite para a participação no Dia do Combatente
que irá acontecer no próximo dia 11 de Abril. O presidente destacou outros convites apresentados
para a participação da Junta de Freguesia em acontecimentos e eventos diversos, a saber, o evento
“Migas Amigas” no próximo dia 22, a semana da leitura na escola de S. Mamede, de 17 a 21 de

| Rua do Fragoso, 8 r/c, 7000-598 Évora | T: 266707792 | união.freg.evora@sapo.pt |

Página

Nuno Cabrita pronunciou-se no sentido da realização de uma monografia sobre a freguesia de São
Mamede, que será a única das antigas freguesias integrantes da atual União das freguesias de Évora
que não dispõe de uma monografia, e que dada a mudança do contexto geopolítico da freguesia,
constituiria uma proposta com a maior relevância e oportunidade. Por sua proposta, ficou acordado
que o vogal José Pinto tentaria inquirir a Universidade de Évora quanto à possibilidade da
participação e colaboração da instituição neste processo.----------------------------------------------------
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Março, com o convite para a realização de uma leitura, a reunião na Escola Gabriel Pereira no dia
20 de Março sobre alimentação saudável, o Desafio pela Saúde, a acontecer nos próximos dias 4 e 5
de Abril, em simultâneo pelas cidades de Évora e Mérida, através da realização de 24 horas de
atividades físicas variadas e rastreios a toda a população destas cidades, e ainda, o convite e o
pedido de apoio à divulgação do almoço para idosos promovido pela associação Aspas e
Parênteses, no próximo dia 1 de abril, no Convento de São Bento de Cástris. O presidente João
Bilou referiu o convite da Universidade de Évora para a participação na sessão comemorativa da
criação do Magistério Primário, que incluíu também um pedido de apoio para a compra de 20 livros
editados com testemunhos de alunos e professores. Este pedido foi aprovado bem como a proposta
de oferta de 5 monografias da antiga freguesia de Sé e São Pedro. A este propósito, o secretário
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O presidente João Bilou referiu o pedido para o fornecimento de uma refeição na cantina da Escola
de S. Mamede, por parte da Associação de Pais, para o voluntário que presta serviço na cantina da
escola à hora do almoço, o que foi aprovado pelo executivo.----------------------------------------------------O presidente João Bilou referiu seguidamente os convites institucionais para os executivos das
juntas de freguesia de Évora participarem no próximo dia 24 numa reunião inter-freguesias, a
acontecer na sede da União das Freguesias de Évora, para a participação na reunião distrital da
ANAFRE no próximo dia 11 de Abril, na sede da antiga freguesia do Bacelo, e deu ainda conta do
início do processo negocial com o município para a discussão das questões relativas a competências
e ao conteúdo da lei 75/2013 de 12 de setembro, que acontecerá no próximo dia 20 de Março.------------Foi ainda dado conta ao executivo de vários outros assuntos e reuniões realizadas,
nomeadamente, com o grupo de teatro PIM, a propósito do projeto da semana dos palhaços, que
poderá acontecer na primeira semana de Julho e que terá o apoio desta Junta de Freguesia, com o
Grupo Desportivo de São Mamede e com a delegação de Évora do MDM, Movimento Democrático
das Mulheres, que teve o apoio da Junta de Freguesia na aquisição de cravos para oferta a mulheres,
numa ação de rua levada a efeito pelo movimento no Dia Internacional da Mulher. Foi apresentada
uma lista de compras de equipamentos e consumíveis para a cantina da Escola de São Mamede.---------Finalmente, o executivo aprovou o pedido de adiantamento do subsídio de férias para o
funcionário Arlindo Melro.-------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o executivo deliberou, de acordo com o aprovado
na reunião de Junta de Freguesia de 18 de Fevereiro (Ata 11), ratificar os procedimentos entretanto
efetuados para a adjudicação da 2ª. fase da obra, designadamente a assinatura do contrato e do auto
do consignação da obra.-----------------------------------------------------------------------------------------------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 VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________
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O VOGAL (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________
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O TESOUREIRO (Fernando Jorge da Cruz Dias) ________________________________________

