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Ata n.º 46 

 

-----Ao primeiro dia do mês de setembro 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 seis 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 e Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins.---------------- 

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

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

-----Ponto dois: Preparação da assembleia de freguesia de 11 de setembro.------------------------------ 

-----Ponto três: Cenas ao Sul.------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto quatro: Apoios.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: Sistema informático da junta de freguesia.------------------------------------------------ 

-----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. Deu uma 

informação sucinta sobre a disponibilidade financeira da Junta de Freguesias à presente data.--------- 

-----Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou apresentou à discussão a 

ordem de trabalhos e apresentou o relatório das atividades da próxima assembleia de freguesia, 

marcada para 11 de setembro próximo.------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o presidente explicou esclareceu a forma de 

procedimentos do Festival Cenas ao Sul, que entretanto caminha para o seu final, realizado em 

parceria com a ERT, CME e Juntas de Freguesia urbanas, num investimento global de 80.000 euros, 

que compreendeu um acordo de participação entre as várias entidades signatárias, a ERT, Entidade 

Regional de Turismo, comparticipando com 50.000€, as três juntas de freguesia urbanas, com a 

comparticipação de 10.000€ cada, e ainda com a comparticipação da CME, com o fornecimento de 

toda a logística do festival.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

a) A Bruxa Teatro, pedido de apoio financeiro para a realização do novo espetáculo da companhia. 

O pedido é aprovado uma vez que se enquadra nos critérios estabelecidos para o efeito, 

nomeadamente na medida em que esta companhia de teatro tem a sua sede social na freguesia do 

centro histórico, onde decorrerá a ação proposta. É atribuído um apoio no valor de 450€ 

(quatrocentos e cinquenta euros).-------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 

 

|  Rua do Fragoso, 8 r/c, 7000-598 Évora  |  T: 266707792  |  união.freg.evora@sapo.pt  | 

 

P
ág

in
a2

/ 
2
 

b) Associação Ex-quorum, pedido de apoio para a emissão de uma declaração de intenções para o 

apoio à atividade da associação designada “Carteira em Movimento”. O pedido é aprovado uma 

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

ação é proposta para a freguesia do centro histórico. Nestes termos será emitido declaração nesse 

sentido e entregue à associação requerente.-------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o executivo deliberou dar início a processo de 

consulta para aquisição de novos computadores, uma vez que os existentes na secção administrativa 

não reúnem as condições necessárias ou suficientes para o melhor prosseguimento dos 

procedimentos administrativos a que a junta de freguesia é obrigada, no cumprimento das suas 

obrigações legais, nomeadamente em termos do sistema operativo instalado, Windows XP, que se 

encontra à data descontinuado e sem manutenção por parte da Microsoft, impedindo inclusivamente 

o correto funcionamento de aplicações informáticas e de consultas a organismos do setor público do 

Estado, fundamentais para o cabal cumprimento das competências próprias da junta de freguesia.---   

-----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) ______________________________________ 

 

 

 

 

 


