Ata n.º 48
-----Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e quinze, pelas dezoito horas, teve lugar nas
instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número quarenta e oito 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 e José Manuel
Eliseu Pinto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------Ponto um: Informações, expediente e outros assuntos.------------------------------------------------------Ponto dois: Voto de Pesar.--------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Apoios.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Magusto.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Os Caminhos do Concelho.----------------------------------------------------------------------Ponto seis: Telas de segurança.---------------------------------------------------------------------------------Ponto sete: Utilização do pavilhão da Escola de S. Mamede.----------------------------------------------Aberta a sessão, o presidente João Bilou, deu início à reunião e abordou o ponto um da ordem
de trabalhos, fornecendo ao executivo diversas informações de carácter geral e apresentando o
expediente mais significativo tratado pela Junta de Freguesia desde a última reunião. Deu uma
informação sucinta sobre a disponibilidade financeira da Junta de Freguesias à presente data. De
seguida deu conta da reunião que teve lugar no município, solicitada pelas juntas de freguesia e com
os convites endereçados à CME e agrupamentos, com o intuito de fazer um balanço do ano letivo
transato e de preparação do que se iniciou recentemente, com o intuito de regularizar os apoios
normalmente prestados às escolas e a sua normalização entre os diversos intervenientes. Nestes
termos, foi consensual determinar que o apoio às escolas no que diz respeito aos produtos de
limpeza deverá ter um teto de 300 euros/sala de aula/ano.-------------------------------------------------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento
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40 anos, 3 vozes do teatro”, um projeto de Álvaro Côrte-Real, Rosário Gonzaga, Victor Zambujo
(actores) e Luís Varela (guião e encenação), que terão lugar na Biblioteca Pública de Évora, de 19 a
22 de Novembro. O pedido é aprovado uma vez que se enquadra nos critérios estabelecidos para o
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de António Justo Gomes Pires, autarca e antigo presidente da junta de freguesia de Santo Antão.--------Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, foram apresentadas as seguintes propostas ou
pedidos de apoio:--------------------------------------------------------------------------------------------------a) Pedido de apoio financeiro para a realização de quatro sessões do espetáculo “Reforma Agrária,

efeito, nomeadamente na medida em que a ação decorre na freguesia do centro histórico. É
atribuído um apoio no valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros).---------------------------------------b) Associarte, pedido de apoio financeiro para a realização do espetáculo “Maria Monda”,
apresentado no âmbito do aniversário da associação. O pedido é aprovado uma vez que se
enquadra nos critérios estabelecidos para o efeito, nomeadamente na medida em que a associação
tem a sua sede social na freguesia. É atribuído um apoio no valor de 250€ (duzentos e cinquenta
euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o presidente referiu que o pedido solicitado à
CME para empréstimo das instalações do Monte Alentejano para a realização do Magusto no
próximo dia 12 de Novembro foi aceite. O pedido de propostas para adjudicação do fornecimento
das refeições será solicitada para entrega até ao próximo dia 3 de Novembro, em carta fechada.----------Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o presidente propôs que o programa “Os
Caminhos do Concelho”, iniciativa da CME, tivesse o seguinte formato: 09.30h - Receção do
executivo da CME no edifício da junta de freguesia | 10.00h - Visita a associações diversas da
freguesia | 13.00h - Almoço no espaço dos Cantares de Évora | 15.00h - Visita à freguesia, passando
pelo Jardim de Avis, Escola de S. Mamede, e/ou outros lugares a considerar | 17.30h - Encontro da
população nas instalações da junta de freguesia | 20.00h – Encerramento da iniciativa.---------------------Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, o executivo deliberou adjudicar fornecimento de
telas de segurança para obras na via pública, ao atelier Rui Alves, por forma a poder assinalar
devidamente os locais sujeitos a intervenções e pequenas obras.------------------------------------------------Quanto ao ponto sete da ordem de trabalhos, tendo em conta os condicionamentos ao uso do
pavilhão da Escola de S. Mamede, por via da inexistência de acessos independentes e consolidados
a este equipamento, ainda em fase de projeto, o executivo aprovou a utilização do pavilhão por
parte da equipa de ginástica sénior da CME e a utilização dos balneários durante a próxima meiamaratona que ocorrerá na cidade.------------------------------------------------------------------------------------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 VOGAL (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________
O VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________
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O TESOUREIRO (Fernando Jorge da Cruz Dias) ________________________________________
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O SECRETÁRIO (Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita) ___________________________________

