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INFORMAÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA 

Relatório de atividades 

2016 
 
 

O documento das Opções do Plano apresentado pelo atual executivo e 

aprovado em assembleia de freguesia, para o ano de 2016, em conformidade com o 

estabelecido na lei, centrou as suas principais propostas e linhas de atuação na 

resposta às principais preocupações e interesses dos residentes destas freguesias do 

Centro Histórico, que se têm definido mais concretamente a partir da auscultação das 

populações, dos contactos diretos e de reuniões públicas realizadas também com as 

associações socioculturais da freguesia, num trabalho de reforço de uma gestão 

pública, participada e interativa, com uma atenção muito particular para as 

necessidades reais das populações, nomeadamente no que se refere à sua realidade 

socioeconómica, à educação, à cultura e também quanto à melhoria do espaço público 

e das condições de mobilidade na cidade. 

 

O atual executivo perspetivou assim, na generalidade, para 2016, a execução 

dos objetivos aprovados nas opções do plano, dando corpo ao resultado dos debates 

organizados com a população, dinamizando o apoio efetivo ao movimento associativo 

e às iniciativas socioculturais desenvolvidas na cidade pelos vários agentes associativos 

e outros. Manteve ainda a perspetiva de investimento na educação, particularmente 

na Escola de S. Mamede, onde perspetivou a melhoria das condições de gestão da 

cantina escolar, a renovação de equipamentos e materiais, por exemplo, adquirindo 

uma picadora e um microondas de qualidade industrial, com a consequente melhoria 

da qualidade do serviço prestado. Também na Escola de S. Mamede, o executivo 

promoveu a aquisição de novas impressoras/digitalizadores para cinco salas de aula, 

de acordo com as solicitações expressas pela coordenação da escola. Ainda no que se 

refere ao apoio à Escola de S. Mamede, em termos de pessoal, o executivo decidiu 

manter a contratação de uma ajudante de cozinha, garantindo assim o melhor serviço 

da cantina escolar e também a prestação de serviço de uma tarefeira para a gestão da 

cantina, dando ainda início a um processo de renovação do sistema de gestão, 

designadamente promovendo a sua informatização e a criação de uma base de dados 

aplicada de gestão de consumos e stocks. 
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Nestes termos, a junta de freguesia deu cumprimento integral aos acordos de 

execução e inter-administrativos estabelecidos com a CME, relacionados com a 

participação na gestão da Escola de S. Mamede. 

 

Particularmente no início de 2016, o trabalho desta junta de freguesia passou 

pela participação na organização das eleições presidenciais, a 24 de janeiro, garantindo 

mais uma vez e com um esforço particular de funcionários e eleitos, uma participação 

tranquila e efetiva da população neste importante momento da nossa democracia.  

 

 O executivo manteve neste ano a sua participação no projeto REPARA e 

clarificou as suas normas de ação, aprovando os procedimentos a tomar em resposta 

aos pedidos realizados no âmbito deste projeto, particularmente tendo em conta as 

condições materiais de muitas habitações do centro histórico e das condições 

socioeconómicas de muitos dos residentes, particularmente dos mais idosos, com 

registo de deficiências graves nas habitações da freguesia, prevendo assim uma 

segunda fase de intervenção, por via de condições especiais de segurança e garantindo 

em casos específicos uma intervenção mais profunda, solicitando o pagamento ao 

requerente do valor do material utilizado na intervenção, ficando o trabalho da 

reparação a cargo da junta de freguesia. A avaliação deste serviço no final do ano 

perspetivou o lançamento de uma campanha de divulgação alargada no sentido de 

melhor chegar ao conhecimento das populações. 

Ainda no que se refere ao apoio mais direto às populações, a junta de freguesia 

manteve o apoio ao preenchimento de declarações de IRS, de acordo com regras 

previamente estabelecidas, designadamente para as camadas de população mais 

desfavorecidas em termos socioeconómicos e sem acesso facilitado a infraestruturas 

que permitam a entrega das declarações digitais no sítio da Autoridade Tributária. Esta 

iniciativa beneficiou 38 cidadãos residentes na freguesia.  

 

De acordo com uma análise objetiva do executivo, constituindo sem dúvida a 

mais significativa e importante proposta do ano de 2016, ainda que provavelmente a 

menos visível, tendo em conta também as significativas deficiências detetadas no 

sistema de gestão da própria junta de freguesia, foi dado início a uma profunda 

reforma administrativa que teve como objetivo a implementação do sistema 

informático de gestão autárquica, com o consequente investimento em material 

informático, hardware, software e periféricos, a instalação de um servidor dedicado no 
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edifício da junta de freguesia, para albergar o sistema informático obrigatório da 

Fresoft, permitindo assim o acesso e a salvaguarda permanente dos dados e ainda, a 

formação necessária do pessoal para este efeito. 

Este investimento foi considerado imprescindível tendo em conta a situação 

vivida até ao momento, que correspondia, no limite, a deficientes procedimentos 

administrativos tendo em conta as leis em vigor.  

Nestes termos, o executivo assumiu a renovação de todo o parque informático 

e a aquisição do software obrigatório de gestão autárquica, Fresoft. Deu-se início à 

total reforma administrativa da junta de freguesia e à consequente formação do 

pessoal administrativo que decorreu durante todo o ano, com implicações ainda na 

gestão da cantina, designadamente na constituição de uma base de dados aplicada e 

na gestão de fornecedores e de stocks. Esta reforma administrativa, constituindo um 

significativo esforço financeiro e administrativo, pode considerar-se à data plenamente 

atingida. 

Tendo em conta os valores excessivos associados ao consumo de cópias e 

respetivos consumíveis, o executivo deu ainda início a procedimento para aquisição de 

uma nova fotocopiadora e respetivo contrato de manutenção, que teve como 

consequência a redução muito significativa dos custos associados. 

 

No que diz respeito a atividades culturais, o início de ano foi marcado mais uma 

vez e com grande relevo para a cidade e para a sua atividade cultural, pelo evento das 

Janeiras, organizado por esta junta de freguesia, em parceria outras freguesias do 

concelho e pela CME, que, à semelhança do que foi realizado nos anos anteriores, 

juntou a grande maioria das associações da cidade e do concelho, com inúmeros 

participantes, com o fornecimento de uma ceia final para os cantores participantes 

que atuaram graciosamente em diversos bairros de toda a cidade e no espetáculo final 

na Praça do Sertório. Esta participação envolveu a produção de elementos de 

comunicação e divulgação, a produção de publicidade institucional na RTP e a 

produção do espetáculo final, com a recolha de imagens do mesmo e o fornecimento 

do sistema de som e luzes para o evento. 

Ainda no início do ano tiveram também em grande destaque, com a 

participação desta junta de freguesia, as atividades do Carnaval, com a realização de 

uma grande desfile de carnaval no Centro Histórico, envolvendo mais de dois mil 

alunos das escolas do conselho, pessoal auxiliar e docentes. Contou com a realização 

de um espetáculo de música de rua que acompanhou o desfile.  
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O executivo decidiu ainda, neste âmbito, pela participação em inúmeras 

atividades culturais ao longo do ano, destacando-se, nomeadamente, a participação no 

festival de contos Pólo a Pólo – Abril, Voz aos Livros, as atividades de comemoração 

do 25 de Abril, com as Vozes de Abril, as comemorações do 1º. de Maio, com o 

Passeio de Bicicleta Comemorativo do Dia do Trabalhador, o apoio à realização do 1º. 

Estágio da Orquestra Juvenil de Sopros, a participação no dia da criança com a 

atividade designada “A modos que a brincar…”, com Anabela Calatróia e Augusto 

Graça, a realização de uma sessão de cinema ao ar livre, gratuita, composta pela 

exibição 10 filmes de animação e curtas-metragens, sem fala, originárias de vários 

países, designada Le plein de Super, uma produção da associação La Boite Carrée, o 

apoio à realização do Contanário 2016, 3º. Festival de contos e formas de contar, 

organizado pela associação É neste país, que ocorreu de 20 a 24 de setembro e que 

incluiu a realização de mais de 30 espetáculos que ocorreram em toda a cidade de 

Évora, dos quais, mais de uma dezena aconteceram no centro histórico, 

designadamente na Biblioteca Pública de Évora, no Museu de Évora e no Teatro Garcia 

de Resende, e ainda, a participação nas festividades natalícias com a exibição do filme 

“Papel de Natal”, no auditório Soror Mariana. 

Com grande destaque esteve a realização do festival de Verão, Évora à Calma, 

que incluiu a realização de 22 espetáculos/atividades na Praça do Sertório, durante os 

meses de agosto e setembro, organizados por esta junta de freguesia, que contaram 

com a presença de inúmeros artistas e espetáculos e ainda a realização de uma mostra 

de cinema ao ar livre, também na Praça do Sertório e no museu de Évora, com a 

parceria da Direção Regional de cultura do Alentejo. 

Ainda a sublinhar a realização entre Maio e Setembro de 10 espetáculos 

internacionais de marionetas, nas ruas e praças do centro histórico, por Alex Barti, 

companhia La Estrella - Jugo de Juguetes, Bululu Théâtre, David Zuazola, e Caixas com 

histórias por dentro, de Delphim Miranda. 

Por forma a facilitar a realização de pequenos eventos no futuro, o executivo 

deliberou a aquisição de um sistema de som portátil, que permitirá no futuro a 

redução de custos associados a estas realizações. 

 

No seguimento das atividades previstas com a população mais idosa, à 

semelhança de anos anteriores, o executivo promoveu o passeio anual de idosos deste 

ano a Campo Maior, com visita ao Centro de Ciência do Café e a alguns dos 

monumentos mais emblemáticos do centro histórico de Campo Maior. 
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Foi ainda promovida a realização do lanche do Magusto, para 200 fregueses, no 

Monte alentejano e o apoio à produção do livro Manual do Cuidador, editado pela 

Unidade de Cuidados Continuados do Centro de Saúde de Évora, entidade responsável 

pela elaboração do manual. 

 

O executivo manteve a manutenção das suas instalações e a sua 

disponibilização para diversas atividades educativas e culturais. Além das aulas de 

música que são regularmente disponibilizadas nas instalações pela associação 

Liberalitas Julia, houve lugar a ações de formação, espetáculos para alunos, cedência 

do espaço para atividades de artesanato e também encontros com a população e 

reuniões várias, designadamente no apoio às atividades relacionadas com a discussão 

da problemática da isenção do IMI no Centro Histórico de Évora, que o executivo 

considera de grande importância para os cidadãos do centro histórico. 

 

Em matéria de higiene e limpeza, o executivo promoveu a contratação 

extraordinária de pessoal auxiliar para o serviço de cantoneiro de limpeza e 

higienização de contentores no centro histórico de Évora, reforçando os efetivos na 

área da freguesia, de forma extraordinária, com o intuito de incrementar o nível de 

limpeza e higiene nos arruamentos e nos contentores existentes que se encontram a 

necessitar de intervenção urgente.  

 

No que se refere a intervenções no meio urbano, o executivo procedeu a duas 

intervenções consideradas urgentes que resolveram problemas relacionados com dois 

prédios devolutos, consistindo em termos gerais na consolidação da fachada, 

encerramento dos vãos e intervenção artística ao nível do alçado. Foram realizadas com 

sucesso duas intervenções, na Rua das Fontes e no Beco da Casa Santa. 

 

 

Ação Social 

- A Junta de freguesia apoiou e dinamizou diversas associações de caráter social, 

designadamente e entre outras, a Comissão Fabriqueira da Igreja de S. Mamede e a 

Associação Pão e Paz, que desenvolvem projetos nesta área; tem participado 

ativamente na comissão social do concelho de Évora; 
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- A Junta de freguesia apoiou, quando foi solicitada para o efeito, o apoio a 

carenciados, nomeadamente através do fornecimento de refeições a partir da cantina 

da escola de S. Mamede. Este fornecimento foi alargado aos cidadãos que prestam 

serviço voluntário na cantina da escola; 

 
- A junta de freguesia, em parceria com as restantes juntas de freguesia urbanas da 

cidade, mantem em funcionamento a oficina domiciliária da Junta de Freguesia, 

designada REPARA que está em funcionamento desde Março de 2015; 

 

- A junta de freguesia tem desenvolvido um trabalho intenso com as associações de 

idosos da freguesia, envolvendo-os em projetos nomeadamente de caráter cultural, 

que têm promovido a intergeracionalidade e a animação socioeducativa, 

designadamente com outras associações e grupos de jovens, presentes na cidade. A 

realização das Janeiras ou das Vozes de Abril, foam um exemplo e um ponto visível 

deste trabalho, numa ação que juntou uma grande maioria das associações da 

cidade, numa atividade cultural que se espalhou por diversos bairros da cidade e 

culminou com um concerto conjunto na Praça do Sertório. 

 
- A junta de freguesia participou no concurso de recrutamento dois guardas 

noturnos que irão assegurar o policiamento noturno; por outro lado a junta de 

freguesia tem participado ativamente no conselho municipal de segurança. 

 
Espaço Público 

 
- A junta de freguesia, com o apoio da CME, tem dado resposta a todas as situações 

que tem necessitado de intervenção em termos das pequenas obras de manutenção 

do espaço público; 

 
- A junta de freguesia tem promovido diversas obras de requalificação do espaço 

público, em parceria com a CME. 

 

- A junta de freguesia tem assinalado todos os casos de deficiência na iluminação 

pública, designadamente para a CME e EDP, que têm atuado em consonância, dando 

resposta positiva às situações detetadas.  
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- A junta de freguesia tem atuado ativamente na reparação e substituição de material 

e sinalética urbana. Em parceria com a CME, na sequência de um estudo realizado para 

o efeito, a junta de freguesia prepara uma ação particular na reabilitação da sinalética 

urbana, no sentido da sua melhor adequação às condicionantes de mobilidade urbana. 

 

Higiene e Limpeza 

 
- Neste âmbito, a junta de freguesia participou na contratação de dois cantoneiros 

que colaboram para a higienização regular dos contentores. Em parceria com a 

CME, a junta de freguesia está a estudar a criação de novos pontos de recolha de 

resíduos urbanos no centro histórico de Évora, bem como novos e mais adequados 

ecopontos, que serão ponderados em conjunto com a GESAMB. 

 
- A junta de freguesia está a desenvolver em parceria com a CME e associações de 

cidadãos o lançamento de uma campanha de sensibilização para a melhor utilização 

dos contentores de resíduos sólidos urbanos e ecopontos. Está também a preparar 

uma campanha alargada para a sensibilização para o tratamento responsável dos 

animais domésticos, que, entre outras ações, contará com o lançamento de uma 

campanha de vacinação e de esterilização, a instalação de pontos de despejo de 

dejetos, dispensadores urbanos de sacos, e ainda a sensibilização para o registo dos 

animais domésticos, com a possibilidade de criar incentivos ao registo de animais 

domésticos, designadamente no âmbito do pagamento de taxas. Participou em 

sessões de treino públicas promovidas pela CME. 

 

Segurança e Mobilidade 

 

- A junta de freguesia tem participado ativamente no conselho municipal de segurança 

onde tem pugnado pelo reforço da segurança e da mobilidade urbana, incentivando as 

forças policiais para cumprimento das normas de trânsito, nomeadamente daquelas 

que podem condicionar a mobilidade e a segurança de peões. Noutra perspetiva, a 

junta de freguesia está a desenvolver projetos vários que irão intervir diretamente no 

espaço público e na mobilidade pedonal, nomeadamente através da instalação de 

elementos dissuasores em zonas críticas da cidade; 
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- A junta de freguesia em colaboração com a CME tem em estudo a renovação e a 

criação de novas passadeiras na cidade, que deverão ser implantadas em pedra 

branca da região, na medida das possibilidades orçamentais das autarquias. A junta 

de freguesia tem em fase de projeto a renovação do Largo de Avis, que irá recuperar 

o jardim existente e que ainda poderá comtemplar o recondicionamento dos 

arruamentos, transito, estacionamento e a renovação/criação de novas passadeiras de 

peões no largo de Avis. 

 
Juventude e Educação 

 
- A junta de freguesia tem trabalhado ativamente na gestão da cantina da escola de S. 

Mamede, melhorando a sua capacidade de gestão e a informatização dos processos. 

Tem promovido a aquisição de equipamentos diversos para a escola, dando resposta 

positiva a todas as necessidades que têm vindo a surgir, por via das deficientes 

condições do edifício que têm vindo a ser melhoradas paulatinamente e de modo 

significativo; 

 
- A junta tem participado no reequipamento da escola, fornecendo equipamentos 

diversos, impressoras de apoio aos docentes, tintas e outros equipamentos e 

materiais para a manutenção dos paramentos da escola; 

 
- Particularmente no que se refere à cantina, a junta de freguesia tem renovado ou 

recuperado parte do equipamento industrial existente, nomeadamente no que se 

refere à aquisição de uma nova picadora e um micro-ondas, e à manutenção de 

equipamento diverso. Todo o material adquirido, tendo em conta a intensidade do 

seu uso, é de características industriais, com o peso orçamental que isso significa, 

mas com o nível de eficácia e durabilidade que assim é garantida. 

 
- Ainda no âmbito da gestão da cantina escolar, a junta de freguesia mantem o 

contrato de uma ajudante de cozinha, por forma a preencher a vaga existente, 

indispensável para o funcionamento da cozinha, tendo em conta que nenhuma 

instituição se mostrou capaz de o fazer até à data; 
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- A junta de freguesia tem apoiado todas as iniciativas designadamente da Associação 

de Pais da Escola de S. Mamede. Tem vindo a providenciar o contacto com outras 

associações de pais e estabelecimentos escolares da freguesia, de modo a estreitar as 

capacidades de intervenção junto desses estabelecimentos de ensino; 

 
- A junta de freguesia tem participado e colaborado ativamente no programa 

OKUPA-TE, promovido pela CME, que tem por objetivo o apoio a iniciativas de 

ocupação de tempos livres, e que, por via da sua proximidade com os alunos, 

sinaliza e promove o apoio a alunos carenciados. Apoiou ainda o 1º. Estágio da 

Orquestra juvenil de Sopros. Neste âmbito, a junta de freguesia mantêm o 

funcionamento da cantina escolar em tempo de férias, providenciando as refeições 

necessárias. 

 

- A junta de freguesia tem promovido a realização de vários espetáculos e atividades 

para a escola, dentro e fora do edifício, designadamente em colaboração com a 

escola e associações presentes na freguesia, na promoção da leitura e do conto 

infantil, realização de espetáculos de marionetas. Promoveu e apoiou a realização do 

festival de contos Pólo a Pólo.  

 
6. Cultura 

 
- A junta de freguesia deliberou sobre todos os pedidos de apoio de associações que 

foram recebidos. Neste âmbito, de acordo com as normas que regulam a 

atribuição dos apoios às associações, aprovado a 10 de Março de 2015, foram 

apoiadas inúmeras atividades culturais pela junta de freguesia, destacando-se os 

apoios que envolveram as solicitações das seguintes associações, grupos ou 

espetáculos, entre outros: 

 

- Rancho Folclórico Flor do Alto Alentejo, para a realização das Brincas de Carnaval; 

- Sociedade Harmonia Eborense, para a realização de um espetáculo no âmbito da 

comemoração do aniversário da associação; 

- SOIR Joaquim António d’Aguiar, pedido de apoio financeiro para a realização de um 

espetáculo com o grupo Terrakota, integrado nas comemorações do 25 de Abril; 

- Associação Filarmónica Liberalitas Julia, pedido de apoio financeiro, para a realização do 
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primeiro encontro de bandas, organizado por esta associação; 

- Rancho Folclórico Flor do Alto Alentejo, pedido de apoio financeiro para a realização do 

Encontro Nacional de Folclore; 

- APA, Associação Povo Alentejano, pedido de apoio financeiro para a realização do simpósio A 

Posse e Uso da Terra" - Caracterização da Agricultura no Alentejo; 

- Associ’arte - Associação de Comunicação e Artes, pedido de apoio financeiro para a realização 

do espetáculo “Uma nota só”, de René Pawelec, no âmbito da festa de aniversário da 

associação, que acontecerá no Armazém 8.  

- Malagueira Btt, para a realização do Passeio de Bicicleta Comemorativo do dia do 

Trabalhador; 200€ 

- Associação Pão e Paz, para aquisição de bens alimentares; 

- Banco alimentar da Paróquia de S. Mamede – 208,13 € , para aquisição de bens alimentares; 

- ARPIE, Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Évora, pedido de apoio financeiro 

para a realização do Encontro de Folclore; 

- Lua aos Quadradinhos, Associação, pedido de apoio financeiro para a realização do 

espetáculo de dança contemporânea Gerações; 

 
- A junta de freguesia promoveu e participou mais uma vez na Feira de S. João, 

reunindo 9 juntas de freguesia do concelho, de diferentes áreas políticas, num projeto 

de stand comum que criou um objeto alusivo ao património característico de cada 

freguesia.  

 
- Em 2016, foi organizada uma viagem a Campo Maior e ao Centro de Ciência do 

Café, de que usufruíram cerca de 100 idosos desta freguesia; 

 

- A junta de freguesia pretendeu celebrar as datas comemorativas mais significativas, 

promovendo ações de caráter cultural, designadamente, no Dia da Criança, com 

atividades e espetáculos para os alunos e crianças da freguesia no jardim público, 

durante a manhã, visita à Casa da Balançae à exposição do Convento dos Remédios, 

durante a tarde , no Magusto com a organização de um baile e lanche para os 

habitantes da freguesia, nas janeiras com a organização de um grande encontro de 

grupos corais, na participação do festival de Carnaval com as Escolas, ou ainda, 

através da participação nas comemorações do 25 de abril e do 1.º de Maio; 
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Desporto 

 
- A junta de freguesia apoiou a realização da 9ª. corrida de S. Silvestre de BTT de Évora e 

a realização do passeio de cicloturismo do Dia do Trabalhador; 

 
Comunicação 

 
- A junta de freguesia manteve em atividade a página do sítio da junta de freguesia, 

a página de facebook e toda a informação e meios de divulgação das suas 

atividades. 

 
 

o presidente da freguesia em substituição legal, 

Nuno Cabrita 
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