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Ata n.º 41 

 

-----Aos nove dias do mês de junho 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 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 um: Informações, expediente e outros assuntos.-------------------------------------------------- 

-----Ponto dois: Preparação da Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------------- 

-----Ponto três: Congresso da ANAFRE.----------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Apoios.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: Passeio cultural.------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto seis: 2º. boletim informativo da freguesia.-------------------------------------------------------- 

-----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. Noutros 

assuntos, o vogal Nuno Cabrita deu conta do avanço dos trabalhos de recuperação dos tanques do 

Largo Dr. Evaristo Cutileiro (Largo de S. Mamede), que decorrem a bom ritmo e que deixarão os 

mesmos em pleno funcionamento. No entanto, no decorrer dos trabalhos foram identificados alguns 

elementos avariados, designadamente quadros elétricos e canalizações de esgoto entupidas, que 

serão alvo de intervenções específicas e que integrarão trabalhos a mais e que terão orçamento 

próprio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou apresentou o relatório de 

atividades para apresentar à assembleia de freguesia, que depois de lido foi aprovado pelo 

executivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o executivo aprovou a deslocação ao próximo 

congresso da ANAFRE, Associação Nacional de Freguesias, e o pagamento das despesas inerentes 

aos membros do executivo e da assembleia que representarão a autarquia, o presidente da junta de 

freguesia, João Bilou e pela secretária da assembleia de freguesia Valentina Castro.-------------------- 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, foram apresentadas as seguintes propostas ou 

pedidos de apoio:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Associação Era uma vez, pedido de apoio financeiro para a realização de 2 espetáculos de 

marionetas, na escola de S. Mamede e no Centro Histórico. O pedido é aprovado uma vez que se 
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enquadra nos critérios estabelecidos para o efeito, nomeadamente na medida em que esta associação 

tem a sua sede social na freguesia do centro histórico, onde decorrerá a ação proposta. É atribuído 

um apoio no valor de 400€ (quatrocentos euros).-------------------------------------------------------------- 

b) Associação do Imaginário, pedido de apoio financeiro para a realização de 2 espetáculos de 

gigabombos e vozes do imaginário, na escola de S. Mamede e na escola de Sta. Clara. O pedido é 

aprovado uma vez que se enquadra nos critérios estabelecidos para o efeito, nomeadamente na 

medida em que a ação ocorre na freguesia do centro histórico. Estes dois espetáculos acontecerão 

em data ainda a determinar. É atribuído um apoio no valor de 400€ (quatrocentos euros). Por 

considerarem o potencial conflito de interesses, o presidente João Bilou e o vogal Eliseu Pinto 

abstiveram-se de votar na presente decisão.-------------------------------------------------------------------- 

c) Sociedade Dramática Eborense, pedido de apoio financeiro para a apresentação de espetáculos 

do programa cultural da associação. A aprovação do pedido fica dependente da consideração da 

realização destas ações no centro histórico, uma vez que a associação não tem a sua sede social na 

freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) SOIR, Sociedade Joaquim António de Aguiar, pedido de apoio financeiro para a realização do 

FESTAE - Festival de Teatro de Amadores de Évora. O pedido é aprovado uma vez que se 

enquadra nos critérios estabelecidos para o efeito, nomeadamente na medida em que esta associação 

tem a sua sede social na freguesia do centro histórico, onde decorrerá a ação proposta. É atribuído 

um apoio no valor de 600€ (seiscentos euros). Por considerarem o potencial conflito de interesses, o 

presidente João Bilou e o vogal Fernando Dias abstiveram-se de votar na presente decisão.----------- 

e) Rancho Folclórico Flor do Alto Alentejo, pedido de apoio financeiro para a realização da 

atividade prevista no seu plano de atividades designada Festival de Folclore, a acontecer na Praça 

do Giraldo, em Agosto. O pedido é aprovado, de acordo com os critérios estabelecidos para o 

efeito, nomeadamente na medida em que a ação decorre no centro histórico de Évora. É atribuído 

um apoio no valor de 400€ (quatrocentos euros);-------------------------------------------------------------- 

f) Associação dos dadores benévolos de Sangue, pedido de apoio para a construção da nova sede. 

O pedido é aprovado, de acordo com os critérios estabelecidos para o efeito, nomeadamente na 

medida em que esta associação tem a sua sede social na freguesia do centro histórico. A junta 

decidiu o apoio à compra de equipamento para a nova sede, contra a apresentação de fatura, no 

valor de 400€ (quatrocentos euros).----------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o executivo deliberou a abertura de inscrições 

para o passeio cultural a realizar na primeira quinzena de julho. As inscrições serão publicitadas 

pelos meios normais para o efeito e estarão abertas de 15 a 26 de junho. A visita terá o seguinte 

programa: 08h00 - Partida de Évora: Porta de Avis | 09h30 - Inicio da Visita ao Centro de Ciência 
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Viva do Lousal (+/- 3h; Centro de Ciência viva + Museu do Mineiro - 5€/sénior, c/ guias no local) 

| 13h00 - Almoço: Restaurante o "Cruzamento" (ementa variada, com pratos para degustação - 

10€/pax | 14h45 - Partida de autocarro até à Vila | 15h15 – visita à praia de Melides | 17h30 - 

Regresso a Évora.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, foram discutidos e aprovados os temas que 

integrarão o próximo número do boletim informativo da freguesia.----------------------------------------  

-----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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