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Ata n.º 21 

 

-----Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e catorze, pelas dezoito horas, teve lugar nas 

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número vinte e um 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 único: Informações, expediente e outros assuntos.------------------------------------------------ 

-----Ponto dois: Apoios pontuais.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Aberta a sessão, o presidente João Bilou, dando início à reunião, deu conta da reunião geral da 

CLASE e da reunião da Comissão Municipal de Segurança, onde esteve presente, relatando ao 

executivo os principais assuntos abordados e as preocupações que daí resultaram. Seguidamente, 

deu a palavra ao secretário Nuno Cabrita, para que, por sua vez, desse conta da reunião onde 

participou em nome desta junta de freguesia, realizada com as restantes juntas de freguesia urbanas 

e a Câmara Municipal, reunião que teve o objetivo de discutir e agilizar uma melhor e mais eficaz 

operacionalização das atividades relacionadas com a higiene e a limpeza da cidade. Nesse sentido, 

considerando as dificuldades atuais do município em dar uma resposta mais consistente ao 

problema, em face da relativa desarticulação dos serviços decorrentes da ação do anterior executivo 

municipal, ficou aberta a possibilidade das juntas de freguesia presentes, excecionalmente,  

poderem avançar e tratar do processo de aplicação da monda química nos pavimentos, podendo, 

nesses termos, ponderar a hipótese de tratar da adjudicação deste serviço externamente, desde que 

em acordo com a organização da operação municipal.-------------------------------------------------------- 

-----De seguida, o secretário Nuno Cabrita, deu conta da sua presença na reunião da assembleia 

municipal extraordinária realizada no passado dia 5 de julho, na freguesia da Nossa Senhora da 

Boa-fé, dedicada à abordagem do problema da exploração dos recursos auríferos nesta freguesia e à 

audição da população sobre o assunto e sua discussão, para aquilo que a assembleia municipal 

considerou, poder vir a ser um expressivo investimento, plausível de causar um expressivo impacte 

nas vidas das populações residentes nesta região do concelho. Esta assembleia extraordinária serviu 

para ter em consideração a opinião das populações com vista a futuras tomadas de posição por parte 

do executivo municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------  

-----De seguida, o presidente comunicou ao executivo que a junta de freguesia foi convocada para 

uma reunião com a câmara municipal no próximo dia 29 de Julho, às 18h, onde será apresentada 

pelo município uma proposta de delegação de competências às freguesias do concelho.---------------- 
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-----O presidente lembrou ainda e sublinhou a entrada em atividade da página do facebook da Junta 

de Freguesia, que espera que possa contribuir para a melhoria da informação da freguesia. Quanto 

ao passeio cultural a Peniche, decidiu-se divulgar as inscrições no facebook, com o texto “Passeio 

cultural dos reformados e idosos, com visita guiada ao forte de Peniche, dia 12 de Agosto, no 

âmbito das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril”. Decidiu-se convidar Silvina Miranda para 

estar presente e guiar a visita, dado o seu conhecimento sobre o assunto, uma vez que o seu próprio 

pai esteve lá preso. As inscrições estarão abertas até dia 5 de Agosto e os lugares serão ocupados 

por ordem de inscrição.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, por proposta do presidente, foram decididos e 

aprovados a atribuição de apoios à realização das seguintes atividades:----------------------------------- 

-----a) Festival de Expressões, organizado pela Cercidiana, no valor de 300 euros;---------------------- 

-----b) Encontro Nacional de Folclore 2014, organizado pela Rancho Folclórico Flor do Alto 

Alentejo, no valor de 300 euros;--------------------------------------------------------------------------------- 

-----Foi recusada uma proposta de “O Alentejo em linha” para elaboração de um vídeo integrado na 

“Semana dos palhaços”, por se ter considerado o facto de já ter sido atribuído um apoio a esta 

atividade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----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.------------------------- 
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