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Ata n.º 42 

 

-----Aos vinte e três 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 dois 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, 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: Passeio Cultural.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto três: Projeto Cenas ao Sul – Encontros com Luz, Formas, Sons e Afetos.----------------- 

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

-----Quanto ao ponto dois, fixaram-se as datas da primeira fase do passeio cultural para dia 14 de 

Julho. Para o efeito deverão ser abertas as respetivas inscrições em breve.-------------------------------- 

-----Quanto ao ponto três, o presidente João Bilou apresentou o documento prévio do protocolo 

para o procedimento de candidatura a financiamento do festival Cenas ao Sul – Encontros com 

Luz, Formas, Sons e Afetos, que envolve uma parceria com as Uniões de Freguesia de Évora, da 

Malagueira e Horta das Figueiras, do Bacelo e Sra. da Saúde, a CME e a Entidade Regional de 

Turismo, com o objetivo da participação no programa de candidatura a financiamento do Alentejo 

2020, na sua comparticipação nacional. Este acordo prevê o financiamento para a edição de 2015 do 

festival no montante de 10.000 €. As restantes juntas de freguesia subscritoras do protocolo 

participarão nesta edição de 2015 com os mesmos montantes, 10.000 €, a ERT participará com um 

montante de 50.000 € e a CME participará com a aplicação dos recursos necessários de logística, 

comunicação e montagem de infraestruturas. Havendo dotação orçamental para o efeito, a proposta 

é aprovada nestes termos pelo executivo, com a abstenção do vogal Eliseu Pinto, autorizando ainda 

a assinatura do protocolo pelo presidente da junta.------------------------------------------------------------  

-----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 (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________ 

 

O VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________ 


