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Ata n.º 35 

 

-----Aos dez dias do mês de março de dois mil e quinze, pelas dezoito horas, teve lugar nas 

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número trinta e cinco 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: Conta de Gerência de 2014.-------------------------------------------------------------------  

-----Ponto três: Normas de atribuição de apoios ao movimento associativo e similares.---------------- 

-----Ponto quatro: Comissão para acompanhamento social da freguesia.--------------------------------- 

-----Ponto cinco: Sede da junta de freguesia.------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto seis: Boletim informativo da freguesia, número 2, de Abril.------------------------------------ 

-----Ponto sete: Instalação de equipamentos de manutenção física na área da freguesia.---------------- 

-----Ponto oito: REPARA – Oficina domiciliária.------------------------------------------------------------- 

-----Ponto nove: Apoios.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Aberta a sessão, quanto ao ponto um da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou, deu início 

à reunião, fornecendo ao executivo diversas informações de carácter geral e apresentando o 

expediente mais significativo tratado pela Junta de Freguesia desde a última reunião.------------------ 

-----O presidente João Bilou referiu a reunião com a Dra. Carla Henriques, que propôs a 

organização de uma prova de Damas da Federação Nacional, em Évora, bem como uma série de 

atividades para a sede da junta. O secretário Nuno Cabrita referiu a este propósito, a necessidade de 

estabelecer regras quanto à ocupação e utilização dos espaços da junta, nomeadamente no que se 

refere à sala onde se reúne a assembleia de freguesia, uma vez que serão usados por várias entidades 

e organizações, no sentido de um uso responsável, que deverá deixar o espaço e os equipamentos 

nos termos e nas condições em que foram previamente encontrados e disponibilizados.----------------  

-----Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, foi presente a conta de gerência respeitante ao 

ano de dois mil e catorze, a qual, depois de devidamente apreciada, foi aprovada por unanimidade, 

sendo seguidamente apresentada à Assembleia de Freguesia para aprovação por este órgão e depois 

enviada ao tribunal de Contas para por ele ser julgada.-------------------------------------------------------  

-----Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, depois de lido e apresentado o documento 

intitulado “Normas de atribuição de apoios ao movimento associativo, entidades ou organismos 

legalmente constituídos e ao desenvolvimento de atividades de natureza social, cultural, educativa, 
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desportiva, artística e recreativa”, foi aprovado pelo executivo, para posterior apresentação e 

aprovação em assembleia de freguesia e constituirá o novo normativo que regulará a definição e o 

enquadramento dos apoios a atribuir às associações e outras entidades requerentes, abrangidas pelo 

mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou reafirmou a 

necessidade de convocar uma comissão para acompanhamento social da freguesia, para o que 

sugeriu a realização de uma reunião, em data próxima, com as várias instituições da freguesia 

dedicadas a esta problemática, para análise e acompanhamento da situação social da freguesia.------- 

-----Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, foram discutidas propostas de atividades a 

realizar no espaço da junta. O presidente João Bilou sugeriu a organização de atividades conjuntas 

com o grupo de idosos Centro de Convívio para Idosos e Reformados da CME, e a vogal Vanessa 

Martins referiu a necessidade de requalificação do pátio da junta, por forma a permitir a realização 

de algumas atividades de verão. Foi reafirmada a necessidade de ponderar uma intervenção que 

reabilite a sede da junta para a apresentação de atividades de caráter cultural.---------------------------- 

-----Foi apresentado ainda, por Nuno Esturrado, orçamento para o transporte e reacondicionamento 

de materiais e equipamentos avariados ou sem uso, existentes em depósito na sede da junta, 

nomeadamente na sala contígua à sala da assembleia de freguesia, com vista à libertação deste 

espaço, atualmente sem uso. O mesmo foi rejeitado, por se considerar que antecipadamente teria 

que ser preparado um novo espaço para a receção e acondicionamento dos materiais de arquivo 

existentes, o que deverá ser realizado com a supervisão da junta e dos funcionários responsáveis, e 

que será prioritário numa primeira fase, só depois se passando à remoção dos restantes materiais.----  

-----Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou referiu a intenção de 

preparar o segundo número 2 do boletim informativo da freguesia, que deverá sair antes do período 

da Feira de S. João, o que obteve o acordo do executivo, pelo que se deverá dar início ao processo 

de redação do mesmo e de definição de matérias a incluir neste número.---------------------------------- 

-----Quanto ao ponto sete da ordem de trabalhos, o vogal Nuno Cabrita, que tem acompanhado este 

processo de instalação de equipamentos de manutenção física na área da freguesia, fez um ponto da 

situação, de onde se pode concluir que, a decisão de instalar equipamentos na área da freguesia 

estará sempre dependente da aprovação de outras entidades, designadamente, da Direção Regional 

de Cultura do Alentejo, o que dificulta o avanço imediato da instalação dos equipamentos. O 

executivo concordou em continuar o trabalho com vista à instalação destes equipamentos, que 

consideram importantes no âmbito da zona da freguesia e das características da sua população.------ 

-----Quanto ao ponto oito da ordem de trabalhos, o vogal Nuno Cabrita anunciou que o projeto 

REPARA está pronto para iniciar a sua atividade. Neste âmbito, foram apresentados e aprovados 

orçamentos para a divulgação deste projeto, designadamente no que se refere à publicação de um 
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folheto de divulgação. O executivo aprova a impressão de 5000 exemplares do folheto para 

distribuição no centro histórico.----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

a) MDM, Movimento Democrático das Mulheres, pedido de apoio financeiro para a realização de 

um espetáculo realizado no âmbito das comemorações do Dia da Mulher. O pedido é aprovado 

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

esta acção decorre na freguesia do centro histórico. É atribuído um apoio no valor de 200€ 

(duzentos euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----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) ________________________________________________ 

 

 

 


