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Ata n.º 8 

 

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

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número 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 

Elizeu Pinto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------- 

-----Ponto um: Informações e Expediente.---------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto dois: Plano de atividades para o primeiro semestre de dois mil e catorze.-------------------- 

-----Aberta a sessão, o presidente João Bilou informou o executivo sobre a última reunião da 

assembleia municipal, nomeadamente sobre as questões orçamentais, que consubstanciam as 

dificuldades previstas, decorrentes dos resultados desastrosos da última gestão autárquica. Também 

referiu que houve um consenso alargado quanto às medidas a tomar pela Câmara Municipal e que 

as várias sugestões foram bem aceites e integradas no plano de atividades da CME. O presidente 

João Bilou informou o executivo sobre os incidentes relativos a incêndios urbanos ocorridos 

ultimamente. Referiu ainda que muitos cidadãos têm colaborado no sentido de informar a Freguesia 

das situações suscetíveis de intervenção no espaço urbano, nomeadamente no que se refere a 

pequenas intervenções de reparação de pavimentos e equipamentos urbanos. Finalmente, o 

presidente da Junta de Freguesia informou o executivo que os pagamentos relativos à programação 

de Natal estavam efetuados, conforme o previsto.--------------------------------------------------------- 

-----O secretário Nuno Cabrita deu conta dos mais recentes desenvolvimentos do processo da obra 

da Escola de S. Mamede, nomeadamente, confirmando que o acerto de contas está definido com 

todas as partes, pelo que haverá uma reunião final, agendada para dia 15 do corrente, para discussão 

e revisão dos últimos pormenores e fecho de contas, conclusão da empreitada em curso e abertura 

de novo processo de adjudicação, de acordo com todos os procedimentos legais em vigor e com a 

autorização da Assembleia de Freguesia, que será solicitada brevemente.------------------------------ 

-----O vogal Fernando Dias deu conta da reunião onde participou, sobre a gestão das cantinas 

escolares, da qual destacou, entre outros assuntos abordados, as grandes preocupações expressas por 

vários responsáveis quanto às questões e aos problemas sociais que tomam uma dimensão cada vez 

maior, donde se concluiu da urgência de adoção de medidas mitigadoras destes fenómenos, 

nomeadamente no que se refere ao controlo e processamento adequados dos excedentes alimentares 

das cantinas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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-----A Junta de Freguesia decidiu fazer um estudo sobre o regulamento de taxas em vigor, 

nomeadamente em termos comparativos com outras freguesias do concelho, por forma a propor a 

sua atualização, em termos que permitam a harmonização de uma parte significativa dos valores 

inscritos entre as várias freguesias, nomeadamente as presentes no tecido urbano. Decidiu-se que a 

questão do IMI no Centro Histórico de Évora deveria ser abordada no decurso desta gestão 

autárquica, por forma a esclarecer as razões que levam a que Évora constitua uma exceção a nível 

nacional, no que se refere à aplicação da lei, fazendo tudo para repor a legalidade se a sua falta for 

comprovada e reiteradamente posta em causa.----------------------------------------------------------------- 

-----A Junta de Freguesia deliberou ainda que, a partir desta data, as reuniões de junta se efetuassem 

todas as terças-feiras, em cada quinze dias, pelas 18 horas, e que o horário de atendimento do 

Presidente da Junta de Freguesia fosse definido para as terças-feiras das onze horas ao meio-dia e 

maia hora.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o vogal Eliseu Pinto sugeriu que fosse criado um 

plano de atividades de carácter interno, mais pormenorizado e específico, por forma a acompanhar 

com maior atenção as atividades da Freguesia.---------------------------------------------------------------  

-----Definiram-se como atividades mais significativas a desenvolver no primeiro semestre do 

corrente ano, as ações respeitantes à higiene e limpeza das ruas, nomeadamente no que se refere aos 

canídeos e ao desenvolvimento de uma campanha que sensibilize as populações para este problema 

e para uma mais apropriada utilização do espaço público e uma adequação do tratamento dos 

dejetos dos animais de companhia. Decidiu-se também dar continuidade à ideia de desenvolver um 

desdobrável que, através de um guia ou roteiro, permita promover o centro histórico e as atividades 

nele existentes, quer sejam de carácter comercial, cultural ou outro. Decidiu-se aprofundar a 

hipótese de criar um sistema de apoio na freguesia para pequenas obras e arranjos, destinado a 

pessoas com maiores dificuldades, de mobilidade, de caráter económico-social ou outro, que, de 

alguma forma limitem as suas capacidades para dar conta destes pequenos trabalhos de manutenção 

os similares, e para esse efeito, explorar a hipótese de constituir uma pequena brigada para estas 

pequenas intervenções e outras no espaço público, a operar a partir da Junta de Freguesia, para o 

que ficaria a faltar determinar os recursos necessários e o sistema de coordenação mais adequado. 

Para este primeiro semestre, decidiu-se ainda desenvolver a ideia da criação de um programa de 

casa caiada, para o que será necessário determinar parcerias e apoios. A Junta de Freguesia 

mostrou-se determinada em dar corpo ao ressurgimento e à implementação de uma comissão social 

de freguesia, para o que deverá decidir em breve sobre o seu modelo de coordenação. Foi abordada 

a questão dos apoios às associações da freguesia, ficando agendada a aprovação de um documento 

final em próxima reunião. Finalmente, quanto às próximas atividades culturais a desenvolver, foram 

sugeridas as seguintes, para o que se deverá criar as condições adequadas para a sua organização: 
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-----a) Março: Carnaval - Roteiro de Brincas no Centro Histórico; Festa da Primavera – organização 

de um mercado de flores no Largo do Chão das Covas; Dia da Mulher;-------------------------------- 

-----b) Abril: Recuperação do mural do Largo dos Colegiais; Conferencia sobre o poder local; 

espetáculos no centro histórico sobre o 25 de Abril, com o tema, “As canções e as poesias de Abril 

estão no Centro Histórico”; Encontros de poesia da revolução;--------------------------------------------- 

-----c) Maio – Dia do Trabalhador; organização de uma visita ao Forte de Peniche;-------------------- 

-----d) Junho: Festa de Santo António da Freguesia; Stand na Feira de São João; Espetáculo de 

música (hipótese: evocação a Francisco José); Recriação histórica da Judiaria;-------------------------- 

-----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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