
ANIMAR E REQUALIFICAR O 
CENTRO HISTÓRICO

A União das Freguesias de Évora quer valorizar o 
precioso legado histórico da nossa cidade eatravés 
de pequenas obras de requalificação de elementos 
arquitetónicos, como fontes e chafarizes, largos e 
ruas é possível ter um Centro Histórico cuidado.
A concretização desta estratégia é já visível 
no Largo de S. Mamede onde esta União das 
Freguesias investiu, em conjunto com o Município, 

no restauro e arranjo da fonte que ali se encontra. 
Também o investimento no reforço da limpeza 
pública, através da lavagem intensiva das arcadas, 
de contentores, sempre em colaboração contante 
com a Câmara Municipal, assumem um papel 
central numa cidade que se quer cada vez mais 
branca e limpa.

MORADA:
Rua do Fragoso, 8 R/C
7000 - 598 Évora

CONTACTOS:
Tel: + 351 266 707 792
Fax: + 351 266 701 271

INTERNET:
www.uniaodasfreguesiasdeevora.pt
geral@uniaodasfreguesiasdeevora.pt
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Dia 11 de novembro a Assembleia de Freguesia da 
União das Freguesias de Évora irá  reunir na sede 
da Junta, na Rua do Fragoso n.º 8, pelas 21 horas.

A União das Freguesias de Évora (Santo 
Antão, Sé, São Pedro e São Mamede) em 
conjunto com as Uniões das Freguesias de 
Malagueira e Horta das Figueiras e de Bacelo 
e Senhora da Saúde, criaram o Repara 
que é um projeto social que, através de 
pequenas reparações, melhora a qualidade 
de vida dos moradores destas freguesias. 
As freguesias urbanas, com a colaboração 
da Câmara Municipal, disponibilizam 
vários serviços de carpintaria, serralharia, 
eletricidade e eletrónica, canalização e 
pequena bricolage.Qualquer morador da 
União das Freguesias pode solicitar os 

serviços do Repara sempre que se encontre 
em situação económica e socialmente 
insuficiente e de forma devidamente 
comprovada, ou tendo 65 ou mais anos 
e não haja possibilidades de apoio no 
agregado familiar. Casos de doença, 
deficiência ou outra situação de dificuldade 
específica de caráter permanente também 
conferem acesso ao Repara, bem como os 
beneficiário do Cartão Social do Munícipe 
ou de outros programas de apoio social 
criados pelo Município, ou outras situações 
de comprovada perda de autonomia e/ou 
isolamento dão também direito.

REPARA: UM PROJETO SOCIAL

ÉVORA EM DEFESA 
DA ÁGUA PÚBLICA

FICHA TÉCNICA

SABIA QUE PODE INTERVIR 
NO FINAL DAS REUNIÕES 
DA ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA?

DESTAQUES



Uma vez mais estamos a editar o Boletim 
Informativo da Junta de Freguesia, para 
prestar contas da actividade desenvolvida 
e agradecer a participação de todos na 
gestão da Freguesia.
Nestes dois anos de mandato procurámos 
corresponder a todas as solicitações 
e perspectivar linhas de trabalho e 
desenvolvimento. Assim, foram como 
continuarão a ser prioridades da nossa 
gestão a animação e requalificação de um 
Centro Histórico classificado pela Unesco 
como Património da Humanidade.
Em articulação com as outras Juntas de 
Freguesia  da cidade  e com a Câmara 
Municipal, e a colaboração de todos 

os munícipes, orientados pelos valores 
de Abril, vamos continuar a investir na 
optimização dos meios e recursos para 
a requalificação da Freguesia e pelo 
exercício do Poder Local Democrático.
Neste sentido, apelamos uma vez mais 
à participação de todos os munícipes, 
assim como todos os munícipes poderão 
continuar a contar com o empenho dos 
eleitos da União das Freguesias de Évora.

João Bilou
Presidente da Junta da 

União das Freguesias de Évora

EDITORIAL

ATENDIMENTO

Edifício da Junta da União das 
Freguesias de Évora
São Mamede, Sé, São Pedro e Santo Antão

Rua do Fragoso, 8 R/C
7000 - 598 Évora

das 8:30 às 17:30 
Ininterruptamente
de Segunda a Sexta-feira

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

3º feira das 10:00 às 13:00

No início do mês de maio o novo Pavilhão 
Multiusos da Escola de S. Mamede foi 
inaugurado. A sesão de inauguração 
contou com as intervenções de João Bilou 
e de Carlos Pinto de Sá, respetivamente, 
presidentes da União das Freguesias de 
Évora e da Câmara Municipal de Évora.
A Escola EB1 de São Mamede é o único 
estabelecimento de ensino de ensino 
básico localizado no Centro Histórico de 
Évora e esse é um dos motivos para os 
importantes investimentos feitos pela 
União das Freguesias de Évora.
A construção do Pavilhão Multiusos revela 
a importância que aquela escola tem para 
o Centro Histórico e constituiu uma das 
prioridades daquele executivo autárquico.
A obra esteve inicialmente orçamentada 
em 140 mil euros mas custou 
aproximadamente 125 mil à União das 
Freguesias, tendo esta conseguido fazer 
todas as obras gastando menos do que 
estava previsto. O Município também 
colaborou ativamente naquela obra com 
toda a ajuda que prestou a nível técnico 

e não só, e ainda comparticipou aquele 
investimento com cerca de 45 mil euros.
Na sessão de inauguração do novo 
pavilhão, que decorreu a 6 de maio, 
intervieram o presidente da União 
das Freguesias de Évora, João Bilou, 
Nuno Cabrita, secretário da União das 
Freguesias e também Carlos Pinto de Sá 
e a vice-presidente da Câmara de Évora, 
Élia Mira. Também estiveram presentes 
o diretor do Agrupamento de Escolas 
n.º 3, Carlos Percheiro, Teresa Nunes, 
da direção da Escola EB1 de S. Mamede, 
elementos da direcção da Associação de 
Pais, o executivo da Junta de Freguesia 
e eleitos da Assembleia de Freguesia da 
União das Freguesias de Évora.
Pais, encarregados de educação, alunos e 
trabalhadores da escola, fizeram questão 
de estar presentes e assitiram também 
à sessão de ginástica que contou com 
a participação da Associação Clube 
de Ginástica de Évora e da Classe de 
Trampolins da Escola de Santa Clara.

Escola de S. Mamede já tem Pavilhão Multiusos 

EDUCAÇÃO: UMA APOSTA NO 
FUTURO DO CENTRO HISTÓRICO

Pode acompanhar o trabalho da União 
das Freguesias nas redes sociais.

Está disponível o sítio na internet da 
União das Freguesias de Évora. 
Aí poderá aceder a várias informações, 
notícias e
documentos, nomeadamente atestados 
de residência, que poderá requerer 
online.

www.uniaodasfreguesiasdeevora.pt

Para seguir toda a nossa atividade e deixar 
a sua opinião!
Basta digitar o endereço: 

www.facebook.com/        
uniaodasfreguesiasdeevora

HORÁRIOS

UNIÃO DAS FREGUESIAS
DE ÉVORA NA INTERNET

A 15 de maio a  União das Freguesias de 
de Évora (Centro Histórico), bem como 
as Uniões das Freguesias de Malagueira e 
Horta das Figueiras, de Bacelo e Senhora da 
Saúde  e a Junta de Freguesia de Canaviais 
ofereceram 31 fardas aos Bombeiros 
Conhecendo profundamente as muitas 
adversidades que os nossos bombeiros 
sofrem esta autaquia associou-se à oferta 

de mais de três dezenas de fardamentos 
para os elementos profissionais dos 
Bombeiros Voluntários de Évora e que 
custaram cerca de 3. 000 euros.
Esta oferta é uma prova do reconhecimento 
e respeito que esta e as outras Uniões das 
Freguesias têm para com os corajosos e 
determinados soldados da paz do que 
sempre prontos a socorrer as populações.

Já é tradição e este ano a União das 
Freguesias organizou mais um passeio de 
verão a 90 idosos e reformados do Centro 
Histórico que ficaram a conhecer o Centro 
Ciência Viva do Lousal e visitaram a praia 
de Melides.
Chegados ao Centro Ciência Viva do 
Lousal os noventa turistas puderam 
ver um documentário sobre a atividade 
produtiva, ligada à extração de minério, 
antes ali praticada e foi também possível 
apreciar a antiga maquinaria da mina que 
hoje são peças de arqueologia industrial 
que enriquecem o espólio do museu 
mineiro. Após o almoço que decorreu 

perto da simbólica vila de Grândola os 
visitantes ainda tiveram a oportunidade 
de visitar a praia de Melides.
Esta é uma das ações que a União das 
Freguesias de Évora considera prioritárias. 
Dado os idosos representarem o maior 
grupo demográfico do Centro Histórico 
de Évora é extremamente importante 
criar e desenvolver iniciativas que 
envolvam ativamente os idosos e 
reformados, valorizando a sua presença 
nas atividades da Junta sublinhando 
sempre a importância do papel que têm 
na nossa sociedade.

UNIÃO DAS FREGUESIAS 
OFERECE FARDAS AOS BOMBEIROS

IDOSOS E REFORMADOS 
VISITARAM O LOUSAL E MELIDES

PASSEIO CULTURAL AO 
LITORAL ALENTEJANO



A dinamização das mais diversas expres-
sões culturais é uma das formas de dar 
mais vida ao Centro Histórico e a União 
das Freguesias de Évora sabe disso e fo-
menta a existência de várias atividades de 
índole cultural.
Com uma política que facilita a ação 
dos agentes através da atribuição de 
apoios a iniciativas culturais a União das 
Freguesias de Évora tem consciência de 

que essa é a fórmula para que a Cidade 
continue a ser um exemplo no mapa 
cultural nacional.
Constituindo um eixo central para o de-
senvolvimento do concelho a cultura está 
presente em cada rua, largo e praça das 
freguesias de São Mamede, Sé, São Pedro e 
Santo Antão, trazendo mais gente e crian-
do novos públicos.

UM CENTRO HISTÓRICO  COM 
UMA DINÂMICA CULTURAL ÍMPAR

Raízes do Som

Marcha da Sociedade Recreativa e Dramática Eborense

Festival de Teatro de Amadores de Évora

CENAS AO SULCOM OS AGENTES 
CULTURAIS 
CONSTRUÍMOS UM 
CENTRO HISTÓRICO 
MELHOR!

Temos plena consciência do papel que 
os agentes culturais e recreativos têm 
um papel fulcral no desenvolvimento de 
atividades que animam o Centro Histórico. 
Através da vivência do espaço e também 
do envolvimento das gentes nas diversas 
iniciativas do movimento associativo 
popular é possível valorizar a cultura, o 
desporto, a solidariedade.
Sabemos que o concelho de Évora, e o 
seu Centro Histórico em particular, têm 
um movimento associativo e cultural com 
especial dinamismo e isso torna a nossa 
cidade melhor. Nesse sentido, a União 
das Freguesias de Évora promoveu uma 
reunião com os vários agentes associativos 
da área intramuros na qual foi possível 
registar as sugestões, críticas necessidades 
sentidas pelos seus dirigentes e aprovar os 
termos que permitem a atribuição justa e 
ponderada dos subsídios às associações
Só através de uma gestão que promove o 
diálogo franco e interessado com quem 
torna a nossa cidade melhor é possível 
aumentar a qualidade de vida dos cidadãos.

Cenas ao Sul

De 24 de abril a 2 de maio o IV Encontro de Música e Tradições de Évora “Raízesdo 
Som” mostrou a sua forte ligação às artes e cultura tradicionais, com espetáculos e 
participações de grupos portugueses e internacionais. Este festival pretende refletir 
acerca do património cultural, através de contribuições no sentido do seu conhecimento 
e também da salvaguarda da cultura de transmissão oral, das origens das tradições 
rurais, refletindo as bases da identidade territorial e patrimonial.

Entre os dias 22 e 30 de maio o Festival de Teatro de Amadores de Évora comemorou 
os seus 50 anos de vida e a sua 24ª edição, sendo o mais antigo Festival de Teatro de 
Amadores realizado em Portugal, de forma regular e continuada. Sob organização da 
SOIR Joaquim António d’Aguiar e da Lua Aos Quadradinhos e tendo como parceiros a 
Lêndias d’Encantar e o Cineclube da Universidade de Évora, durante os seus 9 dias de 
duração atuaram 14 grupos e companhias de teatro nacionais e estrangeiros.

A 10 de julho a marcha da Sociedade Recreativa e Dramática Eborense cantou e 
encantou na Praça do Giraldo, num espetáculo de cor e tradição.

A União das Freguesias de Évora assinou a 6 de julho, em conjunto com as Uniões das 
Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde e Malagueira e Horta das Figueiras, bem como 
com a Câmara Municipal de Évora e a Entidade Regional de Turismo, o acordo que 
possibilitou a existência da a II edição do Festival Cenas de Sul – Encontros com Luz, 
Formas, Sons e Afetos, voltando a tornar possível uma intensa programação cultural de 
julho a setembro.

• Assista aos espetáculos do Cenas ao Sul! 
Toda a programação do festival está disponível em:
www.cm-evora.pt/pt/agendacultural/outros-eventos/Paginas/Cenas-ao-Sul-2015.aspx

FOTOGRAFIA: TELMO ROCHA



FREGUESIAS DO CENTRO HISTÓRICO 
COM UM LUGAR SEMPRE RESERVADO 
PARA OS MAIS NOVOS

Em janeiro a União das Freguesias de 
Évora organizou sessões de contos e 
de cinema no Auditório Soror Mariana, 
onde Margarida Junça contou várias 
estórias e posteriormente foi projetado 
um filme clássico para crianças que 
deliciou os miúdos dos 3 aos 5 anos do 
Centro de Atividades Infantis de Évora, da 
Associação Creche e Jardim de Infância 
de Évora, da Coopberço e da Obra de S. 
José Operário.

No dia da criança o Parque Infantil 
da cidade encheu para os miúdos 
participarem nas comemorações do Dia 
da Criança organizadas pelo Município 
a que a União das Freguesias de Évora 
se associou através do convite à artista 
plástica Anabela Calatroia, que esteve 
presente, e permitiu às crianças de várias 
escolas e jardins de infância do concelho 
travarem contacto com as artes plásticas, 
despertando a sua veia criativa. 

Ainda no âmbito do Dia da Criança 
os alunos da Escola de S. Mamede 
puderam ir à exposição Se um chapim 
incomoda muita gente...!, no dia 2 de 
junho. A exposição gira em torno do 
conhecimento das várias espécies de aves 
do Alentejo e dos vários tipos e dimensões 
dos reservatórios de água existentes e 
foi organizada pelo Município de Évora, 
através do seu Núcleo Museológico da 
Casa da Balança.

A União das Freguesias lançou o convite 
a várias crianças para integrarem a visita 
e assistirem à animação Herança que foi 
levada a cabo pela organização da expo-
sição Yabura, patente no convento dos 
Remédios e a cargo da Câmara de Évora, 
e que também decorreu a 2 de junho.

CENTRO HISTÓRICO 
VOLTA A TER POUSADA 
DA JUVENTUDE

FREGUESIA DE ABRIL

A edição de 2015 da Caminhada das Ervas 
teve como objetivo conhecer o património 
histórico e natural do Aqueduto da Água 
de Prata. Teve lugar no dia 24 de maio e 
contou com o contributo precioso de 
Francisco Bilou e Rute Caraça que foram 
os guias da caminhada.
O percurso do Aqueduto da Água de 
Prata cruza um importante território 
de interesse natural e cultural o que 
despertou a vontade de participar em 

mais de 60 pessoas.
A organização esteve a cargo da Câmara 
Municipal de Évora, das Uniões das 
Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde, 
Malagueira e Horta das Figueiras, Évora 
(Centro Histórico) e da Junta de Freguesia 
da Graça do Divor, contando ainda com 
o apoio da Associação de Moradores da 
Garraia e do Grupo Cultural e Recreativo 
da Graça do Divor.

CAMINHADA DAS ERVAS 
PARTIU DA PRAÇA DO GIRALDO

A União das Freguesias afirmou o caráter 
público da água e a defesa do seu controlo 
estratégico na esfera pública na Feira de S. 
João. Em conjunto as Uniões das Freguesias 
de Malagueira e Horta das Figueiras, 
Bacelo e Senhora da Saúde, Nossa 
Senhora de Guadalupe e Nossa Senhora 

da Tourega e as Freguesias de Graça do 
Divor, S. Miguel de Machede, S. Bento do 
Mato e Nossa Senhora de Machedefoi feita 
uma reprodução do Aqueduto da Água da 
Prata que representou o nosso património 
histórico mas também a vontade política 
de que a a água se mantenha pública.

A ÁGUA É PÚBLICA CAMINHADA DAS ERVAS 
EDIÇÃO DE 2015 

No Dia Internacional da Juventude (12 
de agosto) foi inaugurada a Pousada de 
Juventude de Évora que coloca à disposição 
um espaço com 100 camas, refeitório, bar, 
sala de reuniões, lavandaria de alberguista, 
espaços de convívio e acesso gratuito à 
internet, apresentando ainda a valência de 
condições físicas facilitadas para pessoas 
de mobilidade reduzida. A Pousada da 
Juventude, que ocupa as antigas instalações 
do Hotel Planície, não só faz crescer o 
número de camas disponíveis no concelho, 
alargando a oferta da atividade hoteleira, 
mas também representa um sinal muito 
forte no sentido da revitalização do nosso 
Centro Histórico.”

Preservar os valores e conquistas do 25 
de Abril é uma prioridade para a União 
das Freguesias de Évora. Por isso mesmo 
associou-se às comemorações da Revolução 
de Abril, dinamizadas pelo Movimento 
Associativo, e que tiveram lugar um pouco 
por todo o concelho.


