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Ata n.º 50 

 

-----Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e quinze, pelas dezoito horas, teve 

lugar nas instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número cinquenta 

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: Apoios.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto três: Magusto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Aquisição de novos computadores.------------------------------------------------------- 

-----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. De seguida o 

presidente João Bilou abordou a visita do executivo da Câmara Municipal de Évora à freguesia do 

Centro Histórico de Évora, no âmbito da iniciativa Pelos Caminhos do Concelho, que decorreu no 

passado sábado, dia 21, congratulando-se com o sucesso desta jornada que juntou os eleitos com 

pelouro da Câmara de Évora, em conjunto com vários técnicos municipais e eleitos da Junta da 

União das Freguesias de Évora (Centro Histórico), que debateram assuntos de relevância com os 

vários representantes das forças vivas da área da freguesia, associações e população, ponderando a 

melhor forma de beneficiar a qualidade de vida na freguesia. Finalmente este executivo considerou 

de grande importância a realização de uma reunião com representantes da Associação de Pais da 

Escola de S. Mamede onde os eleitos afirmaram a importância das escolas existentes no Centro 

Histórico, nomeadamente no que se refere à única escola de 1º. ciclo da freguesia, a Escola de S. 

Mamede, que constitui uma prioridade para as autarquias que se comprometem a continuar a 

melhorar as suas condições de ensino.-------------------------------------------------------------------------- 

-----Foi dado conhecimento ao executivo da entrega das telas de segurança para as obras e 

intervenções urbanas, que poderão passar a ser utilizadas no espaço público a partir desta data, 

encomendadas ao gráfico Rui Alves, de acordo com o aprovado na reunião anterior.------------------- 

-----O executivo deliberou fazer-se representar pelo secretário Nuno Cabrita no workshop sobre a 

estratégia municipal para a adaptação às alterações climáticas, integrado no projeto 

ClimAdaPT.Local, de desenvolvimento de Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações 

Climáticas (EMAAC), promovido pela autarquia eborense, no próximo dia 26, entre as 14.30h e as 

19.30h, no Palácio D. Manuel.----------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Ficou estabelecido que o tesoureiro Fernando Dias fosse representar a Junta de Freguesia no 

próximo dia 27 no Fórum de Redes Sociais, “Intervir em rede rumo à coesão social”.----------------- 

-----No próximo dia 25 de Novembro, às 21h., haverá lugar à sessão solene comemorativa do 29º. 

do aniversário da classificação de Évora como Património da Humanidade, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, onde a junta de freguesia será representada pelo seu presidente, João Bilou.----- 

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

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

a) BTT Malagueira, Amigos do pedal, pedido de apoio financeiro para a realização da 9ª. S. 

Silvestre de BTT de Évora. O pedido é aprovado uma vez que se enquadra nos critérios 

estabelecidos para o efeito, nomeadamente na medida em que a ação ocorre no centro histórico de 

Évora. É atribuído um apoio no valor de 200€ (duzentos euros).-------------------------------------------- 

b) É Neste País, Associação Cultural, pedido de apoio financeiro apoio para a realização de um 

espetáculo integrado na iniciativa “Contos Pólo a Pólo”, no próximo dia 14 de Dezembro, pelas 

18,30h, na Biblioteca Pública de Évora, no valor de 120 € (cento e vinte euros). O pedido é 

aprovado, na medida em que a associação tem a sua sede social na freguesia e a ação ocorre na área 

da freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos foi apresentado o relatório final relativo ao 

fornecimento e organização do lanche do magusto, que fica em consulta na Junta.----------------------  

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o executivo deliberou que o tesoureiro 

Fernando Dias conclua o processo de consulta para aquisição de novos computadores, reunindo as 

propostas entretanto pedidas para análise final, uma vez que os computadores existentes na secção 

administrativa não reúnem condições suficientes de operacionalidade, nomeadamente no que diz 

respeito aos seus sistemas operativos.--------------------------------------------------------------------------- 

-----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.------------------------- 
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