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Ata n.º 43 

 

-----Aos sete dias do mês de julho 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 três 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 e Fernando Jorge da Cruz Dias.--------------------------------------------------------------- 

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

-----Ponto um: Informações, expediente e outros assuntos.-------------------------------------------------- 

-----Ponto dois: Acordo “Cenas ao Sul – Encontros com Luz, Formas, Sons e Afetos”.---------------- 

-----Ponto três: Apoios.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Proposta de publicação de anúncio.------------------------------------------------------ 

-----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, salientando o 

sucesso da participação das juntas de freguesia na feira de S. João. O presidente referiu o bom curso 

dos trabalhos para a organização da viagem cultural que ficou agendada para o próximo dia 14 de 

julho, para cerca de 100 inscritos.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o acordo “Cenas ao Sul – Encontros com Luz, 

Formas, Sons e Afetos” foi assinado no passado dia 6 de Julho, do qual ficará um exemplar na junta 

de freguesia para consulta pública.------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

a) PIM - Teatro, pedido de apoio financeiro para a realização de um espetáculo. O pedido é 

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

medida em que esta ação ocorre no centro histórico. É atribuído um apoio no valor de 250€ 

(duzentos e cinquenta euros).------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Associação É Neste País, pedido de apoio financeiro para a realização de um espetáculo. 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 250€ (duzentos e 

cinquenta euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o executivo analisou uma proposta da inclusão 

publicação de anúncio no programa revista da Festa do Avante 2015, em conjunto com as três 

uniões de freguesias urbanas de Évora, atendendo ao carácter cultural social e de divulgação dos 
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valores do poder local democrático. O executivo aprovou a realização da referida página, sobre o 

tema da água pública, com imagens do aqueduto da água de prata de Évora, ex-líbris do centro 

histórico, bem como a consideração das despesas inerentes, cuja decisão é delegada no presidente 

da junta de freguesia, João Bilou.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----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 TESOUREIRO (Fernando Jorge da Cruz Dias) ________________________________________ 

 

O VOGAL (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________ 

 

O VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________ 

 

 

 


