
A isenção do pagamento de IMI para os imóveis si-
tuados nos centros históricos classificados, como 
é o caso de Évora, está estabelecida nas leis da re-
pública, na forma da aplicação conjugada da Lei 
nº 107/2001, de 8 de Setembro, lei que estabelece 
as bases da política e do regime de proteção e va-
lorização do património cultural, com o nº 1, alínea 
n) do artigo 44º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 
que é atribuída aos conjuntos e sítios inscritos na 
Lista do Património Mundial da UNESCO e como tal 
classificados como Monumentos Nacionais. Esta  
medida, assim como os encargos inerentes, é da 
exclusiva responsabilidade do estado e pretende 
constituir-se como a sua contribuição para a defesa 
deste património, reconhecido pela Humanidade, 
contrabalançando as exigências a que tal classifi-
cação obriga, designadamente para os residentes, 
proprietários e poder local, nomeadamente no que 
se refere a condicionalismos à construção, à reabili-
tação de imóveis, à mobilidade urbana e outros.
Espantosamente, a partir de 2009, com a conivên-
cia do então Presidente da Câmara de Évora, José 
Ernesto Oliveira, a Autoridade Tributária deixou de 
aprovar os pedidos de isenção requeridos em Évora, 
o que se mantém até hoje, independentemente dos 
esforços levados a efeito por diversas instituições da 
cidade, designadamente pelo MDCH - Movimento de 
Defesa do Centro Histórico de Évora, a quem esta 
junta de freguesia tem dado todo o apoio e acompa-
nhado todas as suas iniciativas, bem como o atual 
executivo da CME, no sentido de repor a legalidade 
e aplicação da lei tal como está definida. Consecu-
tivamente ignoradas por diversos governos, estas 
iniciativas ou a recusa em considerá-las, já só pode 
ser explicada pelo pouco peso eleitoral que a cidade 
tem no contexto do país, pelo desprezo constante 
dos governos centrais e das suas instituições no 
que concerne aos problemas e dificuldades das po-
pulações do interior do país. Também esta parece 
ser a única explicação para o desinteresse sistema-

ticamente revelado pelos governos centrais para 
problemas decorrentes do profundo desequilíbrio 
populacional do país, pela grave problema de de-
sertificação do seu interior.
Ainda assim, a lei é inequívoca e tem sido confirma-
da pelas principais instituições do país. A Assembleia 
da República deliberou em 2010, por unanimidade, 
confirmar a legalidade da isenção do IMI aos imóveis 
sitos nos centros históricos classificados pela UNES-
CO, e declarar tal isenção universal e automática, 
inclusivamente não obrigando a requerimento dos 
proprietários. Todos as decisões dos tribunais co-
nhecidas até à data sobre o assunto condenaram a 
Autoridade Tributária a devolver os impostos indevi-
damente cobrados, e a pagar juros de mora.
Então porquê o desrespeito continuado da lei? En-
tão porque não é alterada a lei, retirando esse be-
nefício fiscal dos atuais textos legais, revogando a 
lei em vigor? Então porque razão, tendo em conta 
que a partir de 2013, essa recusa de cumprimento 
da lei foi alargada a outros centros históricos classi-
ficados, como Sintra, Guimarães e Porto, não parece 
haver preocupações em cumprir a lei pela AT e pelo 
Estado? Porque razão o nosso estado democrático 
admite, no caso presente, tendo em conta que hoje 
coexistem, em simultâneo, cidadãos em Évora, pro-
prietários, isentos e não isentos do pagamento de 
IMI , que a lei seja aplicada diferentemente a cida-
dãos em condições semelhantes, pondo em causa 
os princípios basilares da constituição?
Quanto a nós a resposta é simples e abrangente. 
Puro desrespeito pela cidade de Évora e pelas suas 
populações. Como já referi, pelo peso relativo dos 
votantes da região, provavelmente desprezível. 
Também o peso relativo do centro histórico face à 
cidade, já que Évora tem o maior centro histórico 
classificado do país, designadamente se tivermos 
em conta o peso relativo da cidade e da região em 
que se encontra. Nos casos referidos, como Sintra, 
Guimarães e Porto, dada a pequena dimensão des-

tes centros históricos na dimensão relativa daque-
las cidades e dos seus orçamentos, é fácil para os 
executivos municipais prescindirem dessa receita, 
ainda que ilegitimamente, e assumirem por sua 
vez a responsabilidade do estado, consagrada na 
lei - “uma gota de água no oceano”! Já para Évora, 
o maior centro histórico classificado do país, com 
uma área de 1,13 km², integrado na mais desertifi-
cada região do mesmo país e uma das regiões mais 
desertificadas da europa, prescindir de uma receita 
desta importância é especialmente penalizador das 
populações e da região, uma vez mais. Também por 
isso mas também porque os alentejanos são gentes 
de princípios, CME e Junta de Freguesia não pres-
cindem de defender a lei e o seu cumprimento, em 
benefício das suas populações. Só se pode concluir 
que o estado vai chutando para canto e que pare-
ce disposto a sacrificar Évora, em desrespeito total 
pelas nossas populações, também cidadãos por-
tugueses, dado que outra possibilidade, a de que 
a desconsideração dos interesses da região seria 
alimentada por via das suas diferentes escolhas 
políticas, não parece imaginável, no regime demo-
crático. Essa possibilidade, imoral de resto, não se-
ria nunca aceitável e mancharia definitivamente a 
conduta política dos seus atores! Pelo nosso lado, 
não aceitamos nem aceitaremos nunca, atitudes 
que desrespeitem a constituição e a democracia. 
Chegaram-nos os outros tempos, os da escuridão. 
Por isso continuaremos a lutar pelos nosso direitos, 
pela democracia e pela constituição, pela conside-
ração de todos os cidadãos em igualdade e parti-
cularmente pelo respeito devido às populações do 
interior deste país, que a habitam porque aqui nas-
ceram ou porque assim escolheram, porque nela 
criam os seus filhos e muitas outras riquezas deste 
mesmo país, sem terem por isso que pagar custos 
adicionais. Exigimos respeito, por todos nós e pela 
democracia, hoje e sempre.

IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS
O DESRESPEITO POR ÉVORA CONTINUA
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Em outubro deste ano terminarão 4 anos de traba-
lho na nova gestão da junta de freguesia do centro 
histórico de Évora. Foram 4 anos de trabalho ár-
duo, tantas vezes invisível, onde se pretendeu cum-
prir o programa sufragado e mudar de forma signi-
ficativa a forma como se encaram as competências 
da junta de freguesia. Não só nos propusemos a 
cumprir as ações regulares da junta de freguesia, 
assistindo as populações em todos os processos 
administrativos de competência própria, mas tam-
bém alargar os horizontes de ação da autarquia, 
reforçando a participação das populações na ges-
tão da cidade, na cultura na educação, intervindo 
no nosso destino comum e no da cidade que nos 
une. Se nem sempre conseguimos atingir todos os 
objetivos pretendidos, muito por via das dificul-
dades que se nos depararam na própria adminis-
tração da freguesia, o que nos obrigou à tomada 
de medidas não previstas com vista à garantia da 
qualidade dos serviços prestados às populações, 
também não foi por isso que deixámos de realizar 
uma profunda reforma administrativa na junta de 
freguesia, com a informatização de todo os proces-

sos de gestão autárquica, cumprindo, finalmente, 
as obrigações legais a que a autarquia é obrigada. 
Ainda assim, estabeleceram-se outras metas para 
a ação da junta de freguesia, ainda que constran-
gidas pelas limitações orçamentais existentes. 
Definiram-se três eixos estratégicos de trabalho - 
na continuação do investimento na melhoria das 
condições da escola de S. Mamede, única escola 
de 1º. ciclo existente no centro histórico, onde se 
pretende a criação de condições exemplares para 
a educação das nossas crianças; no investimento 
no espaço público, intervindo em jardins, passeios, 
arruamentos, melhorando as condições de mobili-
dade urbana, e finalmente, na melhoria das condi-
ções físicas da sede da junta de freguesia, instalada 
que está num edifício antigo com necessidade de 
várias intervenções de remodelação, desde a fa-
chada até às zonas onde estão instalados os servi-
ços administrativos. No presente mandato, grande 
parte do investimento foi dirigido para a Escola de 
S. Mamede, onde construímos um novo pavilhão 
para a prática desportiva, onde se reforçaram as 
condições da cantina escolar, através da melho-
ria da sua gestão, na aquisição de equipamento 
fundamental e no reforço de recursos humanos. 
No que se refere ao espaço público, trabalhou-se 

fundamentalmente no investimento das ações de 
limpeza das ruas do centro histórico, suprindo a 
escassez de recursos da cidade, designadamen-
te no que se refere a pessoal. Na sede da junta de 
freguesia investimos em equipamento e na manu-
tenção do edifício. Nada do referi nos satisfaz ple-
namente, porque queremos mais, bastante mais. 
Pensamos estar no bom caminho, num caminho 
que se mostrou diferente e melhor. No próximo 
dia 1 de outubro iremos todos escolher o nosso 
caminho para os próximos 4 anos, prosseguindo 
a mudança que propusemos no início do manda-
to e que é demonstrada nos resultados que todos 
poderemos observar, ou voltando atrás, ao ponto 
de estagnação em que a cidade estava suspensa. 
No próximo dia 1 de outubro, todos deveremos ir 
votar e escolher o nosso futuro, seja ele qual for, 
assumindo a responsabilidade e o resultado dessa 
escolha, legítima, qualquer que ela seja. Por mim, 
aguardo o escrutínio e a avaliação do trabalho 
realizado pela atual equipa de gestão da junta de 
freguesia e a oportunidade de o prosseguir. Mais 
que tudo, espero que a democracia se dignifique 
e que a voz do povo se pronuncie sobre este breve 
passado e o futuro que deseja. Esse também será 
o meu e o nosso futuro. 

EDITORIAL

Os Monumentos Nacionais estão em Portugal isen-
tos do pagamento de impostos desde 1931.
Quando, em Setembro de 2001, a nova Lei do Pa-
trimónio veio contemplar a situação dos Centros 
Históricos Portugueses classificados pelas Nações 
Unidas como Património da Humanidade, esses 
conjuntos arquitetónicos receberam a classificação 
de Monumentos Nacionais. Como tal, todos os seus 
imóveis ficaram isentos do pagamento do IMI, o Im-
posto Municipal sobre Imóveis.

Esta lei foi aplicada a partir de 2002 e até 2009. To-
dos os proprietários de imóveis sitos nesses Cen-
tros Históricos que requereram nessas datas esse 
benefício fiscal, ficaram isentos do pagamento do 
IMI. Mas em 2009, por intervenção do Presidente da 
Câmara de Évora à data, José Ernesto Oliveira, a Au-

toridade Tributária deixou de despachar os pedidos 
de isenção requeridos em Évora e a partir de 2013, 
essa recusa de cumprimento da lei foi alargada a 
outros Centros Históricos classificados, como Sin-
tra, Guimarães e Porto.
Confrontada com este incumprimento, a Assem-
bleia da República deliberou em 2010, por unanimi-
dade, confirmar a legalidade da isenção do IMI aos 
imóveis sitos nos centros históricos classificados 
pela UNESCO, e declarar tal isenção universal e au-
tomática, não obrigando a requerimento dos pro-
prietários.

Os governos que exerceram o poder em Portugal de 
2009 até hoje nada fizeram para que a Autoridade 
Tributária que tutelam passasse a cumprir a lei, a 
despeito da clareza da posição adotada por unani-

midade no plenário da Assembleia. Os tribunais, em 
contrapartida, cumpriram a sua missão: todas as 
decisões judiciais conhecidas desde Dezembro de 
2015 deram razão aos cidadãos que processaram o 
Estado por cobrança ilegal do IMI, e condenaram a 
Autoridade Tributária a devolver os impostos indevi-
damente cobrados, e a pagar juros de mora.

A despeito da inequívoca tomada de posição do 
Parlamento e das sentenças dos Tribunais, a des-
peito das claras afirmações de Câmaras Munici-
pais como a de Évora em apoio do cumprimento 
da lei, a Autoridade Tributária continua a cobrar 
ilegalmente o IMI aos proprietários de imóveis 
em Centros Históricos classificados. Aos cida-
dãos cabe o direito de denunciar e resistir. Com o 
total apoio da União de Freguesias de Évora. 

A COBRANÇA ILEGAL DO IMI NOS CENTROS HISTÓRICOS 
CLASSIFICADOS COMO PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE
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A Escola de S. Mamede é a única escola de primeiro 
ciclo do ensino básico existente no Centro Histórico. 
A União das Freguesias está consciente da extrema 
importância desta escola como instrumento de fi-
xação populacional e também pela forma como 
facilita o bem-estar das famílias que residem ou tra-
balham no Centro Histórico. 
Neste sentido, esta junta de freguesia, que detém 
a gestão da cantina escolar de acordo com a dele-
gação de competências protocoladas com a CME, 
apoia ainda a utilização da cantina escolar em pe-
ríodos não letivos, permitindo a realização de ativi-
dades de ocupação de tempos livres durante o pe-
ríodo de férias para todos os alunos da cidade que 
o solicitem. Exemplos disso mesmo são o projeto 
Okupa-te que permite a realização de atividades 
nos períodos de interrupção letiva e ainda o progra-
ma Ser a Brincar que promove atividades de tempos 
livres durante os meses do Verão.
Face a esta realidade a Escola de S. Mamede cons-
titui uma das principais áreas de investimento da 
União das Freguesias do Centro Histórico.

• A junta tem participado no reequipamento da 
escola através da compra de aquecedores, desu-
midificadores, pilaretes para condicionamento 
dos acessos à entrada da escola, impressoras para 
apoio aos docentes, tintas e outros equipamentos e 
materiais para a manutenção da escola;

• Foram recuperadas as instalações sanitárias e os 
bebedouros da escola, adquirimos e instalámos 
uma nova caldeira que dá apoio aos assistentes 
auxiliares, e recuperámos ainda as canalizações e a 
alimentação elétrica;

• A Junta tem renovado a cantina e recuperado parte 
do equipamento existente. A União das Freguesias 
comprou uma nova máquina de lavar loiça, recupe-
rou torneiras, fritadeiras elétricas, bem como outro 
equipamento elétrico de menor dimensão, como 
varinhas mágicas ou raladores de legumes. Todo o 
equipamento adquirido é de qualidade industrial, 
em virtude da intensidade do seu uso, com o peso 
orçamental que isso acarreta mas com o nível de 

eficácia e durabilidade que são melhor garantidos. 

• Ainda no âmbito da gestão da cantina escolar, a 
Junta de Freguesia tem garantido 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.

ESCOLA DE S. MAMEDE: UM INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO E NAS PESSOAS

ÉVORA: ONDE TUDO SE PASSA
PAVILHÃO POLIDESPORTIVO DA ESCOLA DE S. MAMEDE RECEBE ATIVIDADES CULTURAIS

ERA UMA VEZ, 
TEATRO DE MARIONETAS 
Esta atividade, que levou o teatro de marionetas 
a todas as crianças da escola, foi organizada pela 
União das Freguesias de Évora (Centro Histórico), 
em articulação com aquele estabelecimento de en-
sino e pretendeu, mais uma vez, reforçar, valorizar, 
promover e dinamizar as atividades culturais, nas 
suas mais diversas variantes, junto das populações e 
muito particularmente junto dos mais novos, desen-
volvendo e reforçando a qualidade da sua educação 
e das competências e capacidade de compreensão 
do mundo.

MALA DE ILUSÃO
No mesmo sentido, a União das Freguesias de Évora 
tem proporcionado aos mais pequenos, sempre que 
se mostra oportuno, diversas atividades culturais 
como o espectáculo “Mala da Ilusão”, com sessões 
que decorreram tanto de manhã como à tarde na 
sede da Junta. Sempre com boa disposição e mui-
tos risos o espetáculo “Mala da Ilusão” levado à cena 
pelo Óókaki Bonecos, contou com um vasto público 
presente durante as várias sessões que acorreram 
ao convite feito pela União das Freguesias de Évo-
ra (Centro Histórico) aos vários estabelecimentos 
de ensino e particularmente aos jardins de infân-
cia da cidade.

PLANETÁRIO
O Planetário foi à Escola de S. Mamede, através da 
proposta da Associação de Pais da Escola de S. 
Mamede, com o apoio da Junta da União das Fre-
guesias do Centro Histórico, que promoveu esta ati-
vidade para todos os alunos da escola, realizada no 
âmbito das comemorações do Dia da Criança, que 
tiveram assim a oportunidade de ter um contacto 
mais próximo e divertido com o cosmos. Esta ativi-
dade que procura dar a conhecer melhor o universo 
que nos rodeia, foi realizada pelo Centro de Ciência 
Viva de Sintra, no pavilhão da Escola EB de S. Ma-
mede, onde foi montada uma estrutura própria de-
senvolvida para o efeito, na forma de uma cúpula 
insuflável, designada Planetário Digital Móvel, onde 
foi possível visionar muitos e diferentes aspetos do 
nosso universo e do espaço que nos rodeia, os seus 
segredos e muitas particularidades. Parte das exi-
bições proporcionaram ainda a integração do pro-
grama curricular estabelecido para o 4º. ano,  pro-
porcionando assim, para alunos e professores, uma 
nova abordagem no ensino destas matérias.
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PÓLO A PÓLO
ABRIL VOZ AOS LIVROS 
Em abril aconteceu mais uma edição da iniciativa 
Polo a Polo: Abril Voz aos livros, uma iniciativa da 
associação É Neste País em conjunto com a Bibliote-
ca Pública de Évora. A 3ª edição desta iniciativa que 
decorreu entre os dias 1 de Abril e 4 de maio, voltou 
a encher a cidade de histórias e contos, numa progra-
mação que contou com mais de 50 iniciativas, entre 
sessões de contos, apresentações de livros, teatro e 
música, que contaram com a participação de vários 
artistas como Bruno Batista, Isabel Bilou, Susana 

Cecílio e Carlos Canhoto. 
Numa iniciativa que contou ainda com as parcerias 
das Uniões das Freguesias de Évora, Bacelo e Se-
nhora da Saúde, Malagueira e Horta das Figueiras, 
Canaviais e Nossa Senhora da Tourega e Guadalupe 
e ainda com o apoio da Câmara Municipal de Évora, 
Núcleo da Biblioteca Escolar da Escola básica de San-
ta Clara, Núcleos das Bibliotecas dos Agrupamentos 
de Escolas 1, 2, 3 e 4, esta 3ª edição pretendeu pri-
mordialmente dinamizar os polos de leitura pública 
e incentivar e promover hábitos de leitura bem como 
incrementar a utilização das bibliotecas existentes 
nas várias freguesias por parte da população.

PRAÇA DO GIRALDO FOI O PALCO 
PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 
DE ABRIL
O 43.º aniversário da revolução dos cravos foi assi-
nalado com um concerto, na Praça do Giraldo, com 
a Ronda dos Quatro Caminhos em conjunto com as 
bandas filarmónicas 24 de Junho, Liberalitas Julia, 
Grupo União e Recreio Azarujense e ainda a banda 
da Casa do Povo de Nossa Senhora de Machede, di-

rigidas pelo maestro Vasco Pearce de Azevedo. Além 
destas bandas este espetáculo também contou com 
as participações do Coral Évora, do grupo Cantares 
de Évora, do Corué - Coro da Universidade de Évora, 
das Vozes do Imaginário e do Grupo Coral de Nossa 
Senhora de Machede. Um espetáculo grandioso, de 
grande participação das associações e forças cultu-
rais da cidade, que provou a grande qualidade dos 
seus agentes culturais, que contou ainda com a par-
ticipação e o desempenho notável dos intérpretes 
eborenses Mara, Elisa de Mira e Pedro Calado.

VOZES DE ABRIL COMEMORARAM A 
REVOLUÇÃO
Dezasseis grupos musicais de Évora, constituídos 
por mais de 160 cantores e músicos atuaram pelo em 
mais de 30 mini concertos surpresa, que decorreram 
em 25 espaços de Évora. Os mini concertos, com 10 
minutos de duração, aconteceram de surpresa, sem 
serem anunciados e tendo lugar em espaços inco-
muns para estas atividades, surpreendendo muito 

positivamente todas as pessoas que foram “apanha-
das” pela iniciativa, nos seus locais de trabalho, nas 
paragens de autocarros, em salas de espera ou em 
outros sítios da cidade onde normalmente não acon-
tecem manifestações musicais ou artísticas, con-
tribuindo para levar a cultura às populações e para 
lembrara a importância dos valores da liberdade e de 
justiça que tão significativamente foram conquista-
dos pela revolução de abril.

CICLISTAS PERCORRERAM 
A CIDADE PELO 1.º DE MAIO
Mais uma vez, ciclistas da cidade foram convidados a 
participar nesta volta à cidade de Évora, por ocasião 
da comemoração do Dia do Trabalhador. Os partici-
pantes, que chegaram à centena, pedalaram duran-
te a manhã, num percurso de 25 kms que percorreu 
várias zonas da cidade, muitos dos seus bairros, ro-
deando a cidade e atravessando o centro histórico 
até à meta situada na Praça 1.º de Maio, onde todos 
os participantes chegaram para aí também come-
morarem o Dia do Trabalhador e as conquistas que 

este dia representa para todos os trabalhadores. 
Todos os participantes puderam conviver e partilhar 
um lanche para retempero das forças despendidas, 
que foi preparado pelas associações dos bairros das 
Espadas e S. José da Ponte.
Esta iniciativa foi organizada pela BTT Malagueira 
Amigos do Pedal, BSS Bike Team, Clube Ferragial da 
Nora, Associação das Espadas, Associação de Mora-
dores do Bairro S. José da Ponte, Uniões das Fregue-
sias de Évora (Centro Histórico), Bacelo e Senhora da 
Saúde, Malagueira e Horta das Figueiras, e Câmara 
Municipal de Évora. 

TRALHAS NO JARDIM 
Numa iniciativa conjunta com a associação Alçude e 
a Câmara Municipal de Évora, a União das Freguesias 
de Évora promoveu a realização da iniciativa Tralhas 
no Jardim, artes, artesanato, livros, tralhas e velha-
rias, que acontecerá regularmente no Jardim de Avis 
e que reúne pessoas interessadas na venda de obje-

tos variados, das tralhas de garagem ao artesanato 
e às velharias. Este evento, que já animou o Largo de 
Avis no mês de julho, estará aberto a todos os parti-
cipantes, mediante inscrição na junta de freguesia e 
acontecerá no 1.º e 3º. sábado de cada mês, das 10h 
às 17h, até outubro, a saber, nos próximos dias 5 e 19 
de agosto, 2 e 16 de setembro e 7 e 21 de outubro. 
ficamos à espera da sua participação! 

FREGUESIA EM MOVIMENTO
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MAIS CRIANÇAS E JOVENS 
LIGADOS À MÚSICA
Aproveitando a pausa escolar do mês de Abril, a 
Câmara Municipal, com o apoio do Departamento 
de Artes da Universidade de Évora, das uniões das 
freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde, de Évora 
(Centro Histórico), da Malagueira e Horta das Figuei-
ras, de Canaviais, de N.ª Sr.ª de Machede, de S. Bento 
do Mato, de S. Miguel de Machede e do IPDJ (Institu-
to Português do Desporto e da Juventude), promo-
veram, à semelhança do que já tinha acontecido no 
ano passado, o segundo estágio para jovens músi-
cos, que contou com a participação da Associação 
Filarmónica 24 de Junho, do Grupo União e Recreio 

Azarujense, da Associação Filarmónica Liberalitas 
Julia, da Banda Filarmónica de N.ª Sr.ª de Machede e 
do Conservatório Regional de Évora – Eborae Mvsica.
O 2.º Estágio da Orquestra Juvenil de Sopros com-
preendeu a realização de várias ações de formação 
com os alunos, que culminaram na realização de 
vários concertos em toda a cidade, com diversas for-
mações que integraram os muitos alunos inscritos, 
desde pequenos grupos de câmara que atuaram por 
todo o concelho até à atuação final, na Praça do Gi-
raldo, que reuniu todos os alunos num só concerto, 
num espetáculo grandioso, conduzido pelos 4 maes-
tros envolvidos neste estágio, fazendo as delícias de 
todos os que viram e ouviram os novos talentos mu-
sicais do concelho. 

CAMINHADA DAS ERVAS
O serpentear do Aqueduto da Água de Prata até à 
zona do Senhor dos Aflitos foi o percurso escolhido 
para a edição deste ano da Caminhada das Ervas que 
decorreu no dia 21 de Maio. 
Os inscritos na Caminhada das Ervas partiram da 
Praça do Giraldo, num percurso classificado com 
um grau de dificuldade média, até ao Senhor dos 
Aflitos, acompanhando o monumental Aqueduto da 
Água da Prata, que culminou num almoço-convívio 
servido no Monte Alentejano, no Rossio de S. Brás, 
pela Associação de Reformados e Idosos do Bairro 
de Santo António que colaborou nesta iniciativa, que 
apresentou uma ementa mediterrânica e saudável 
que destacou a utilização de produtos regionais e 
tradicionais, nomeadamente o poejo e as beldroe-
gas, em duas saborosas sopas regionais: calducho e 

sopa de beldroegas.
Promovida e organizada pela Câmara Municipal de 
Évora e pelas Uniões das Freguesias de Évora (Cen-
tro Histórico), de Bacelo e Senhora da Saúde e da 
Malagueira e Horta das Figueiras, esta iniciativa pre-
tendeu mais uma vez promover o conhecimento da 
nossa cidade, do seu património edificado e paisa-
gístico, através de uma atividade promotora de uma 
vida saudável e ativa. Para isso contou uma vez mais 
com a participação de Rute Caraça e Francisco Bilou, 
que elucidaram todos os presentes sobre os muitos 
valores patrimoniais e paisagísticos presentes no 
percurso, designadamente no que se refere a apon-
tamentos sobre o Aqueduto da Água de Prata ou so-
bre a classificação, características e usos das muitas 
das plantas encontradas neste percurso.

ARTES À RUA
De 8 de julho a 27 de agosto, a nossa cidade vai ser 
palco do Artes à Rua designação dada ao festival de 
arte pública organizado pela Câmara de Évora e que 
vai marcar o verão da cidade, com inúmeras manifes-
tações artísticas em espaço público, que irão da mú-
sica ao teatro, à performance, à dança e à instalação, 
tudo com acesso gratuito e que ocorrerão nas pra-
ças, ruas e largos do centro histórico e também nas 
restantes freguesias urbanas e rurais do concelho. A 

organização é da autarquia eborense com apoio da 
Direção Regional de Cultura, da Fundação Inatel, da 
União de Freguesias do Bacelo e Senhora da Saúde, 
da União de Freguesias de Évora, da União de Fregue-
sias da Malagueira e Horta das Figueiras, da Bibliote-
ca Pública de Évora, da Entidade Regional de Turismo 
do Alentejo, do Instituto do Cinema e Audiovisual e 
do Cabido da Sé de Évora. O festival conta com co-
financiamento obtido através do programa Alentejo 
2020, da CIMAC e Turismo do Alentejo.
Fique atento ao programa! Vá e divirta-se!

ARRAIAL MAIOR
O Largo de Avis, na passada tarde de 7 de Julho, re-
cebeu o Arraial Maior que reuniu num convívio soli-
dário as populações de idosos ativos da freguesia, 
numa demonstração de vitalidade que contou com a 
presença, para além de muitos populares, das várias 
associações de idosos do nosso concelho. Destacou-
-se a participação voluntária das várias associações, 
que trouxeram cada uma o seu lanche para este con-
vívio saudável, com os petiscos, a boa disposição e 
a música a dar o mote da festa. A animação esteve a 
cargo de José Fragoso, do Grupo de Acordeões dos 

Canaviais e do Grupo de Cante do Centro de Convívio 
da Câmara Municipal de Évora. Este evento foi or-
ganizado pela Unidade de Rede de Envelhecimento 
Populacional do CLASE – Conselho Local de Ação So-
cial, pela Câmara Municipal de Évora e também pela 
Associação de Solidariedade Social dos Professores. 
A junta de freguesia da União das Freguesias de Évora 
também participou ativamente, promovendo a pro-
dução do cartaz alusivo ao evento e o fornecimento 
de uma boa sardinhada para todos os que aparece-
ram e que não aproveitaram para conviver e partici-
par na festa.
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A junta de freguesia tem promovido diversas 
obras de requalificação do espaço público, em 
parceria com a CME, donde se pode destacar:
• Recuperação dos arcos do aqueduto da Rua do 
Cano. Limpeza e pintura: Concluído;
• Recuperação da casa de água da Rua do Cano. 
Limpeza e pintura: Concluído;
• Construção do caminho pedonal na Escola de S. 
Mamede para a ligação do pavilhão da escola ao ex-
terior: Em fase de adjudicação;
• Renovação do jardim no Largo de Avis: Em fase de 
projeto;
• Renovação de vários bancos de jardim no Centro 
Histórico: Concluído;
• Recuperação dos tanques, chafariz e bebedouro 
do Largo de S. Mamede: Concluídos; 

Mais cidade com mais mobilidade
Melhorar as condições de circulação e de acesso de 
todos os cidadãos no espaço público, e nomeada-
mente aos de mobilidade reduzida, foi o mote que 
fez a Câmara Municipal proceder a um conjunto de 
intervenções desnivelando algumas passadeiras, 
substituindo a pintura de outras por cubos de calcá-
rio branco e rampeando passeios de acesso a pas-
sadeiras. Este é um trabalho que será continuado e 
constitui um importante sinal que Évora dá a todos 
os cidadãos.

ESPAÇO PÚBLICO

Centro Histórico tem viatura de recolha de lixo 
adaptada
A Câmara de Évora comprou um veículo de recolha 
de lixo, que significou um investimento de 60 mil 
euros. Foi dessa forma possível reativar seis conten-
tores em três locais de recolha de resíduos sólidos 
urbanos, na Rua dos Mercadores, na Rua das Fontes 
e no Largo Chão das Covas, que voltaram assim a 
ter os contentores enterrados em funcionamento, 
situação que não ocorria desde os anteriores man-
datos autárquicos. Por outro lado esta Junta tem 
adquirido diversos baldes para os contentores en-
terrados permitindo assim a higienização regular 
dos contentores, uma vez que passa a ser possível a 
troca de baldes no processo de limpeza.

Vamos continuar a melhorar a Cidade!
A Junta da União das Freguesias de Évora sinaliza 
os casos onde a iluminação pública não esteja em 
perfeito funcionamento e comunica à EDP. Também 
nos casos de rupturas de canalização na via pública 
ou ainda de situações que suscitem uma interven-
ção urgente são, continuamente, comunicadas pela 
União das Freguesias à Câmara Municipal de Évora.
Para que estas ações sejam mais efetivas é necessá-
ria a colaboração de todos os cidadãos e residentes 
na freguesia. Não hesite em colaborar e em partici-
par na construção de uma freguesia melhor. Todos 
contam para que as intervenções no espaço urbano 
sejam rápidas e efetivas, contribuindo para a melho-
ria do espaço urbano, que é de todos.  
Não hesite em contactar os serviços da sua junta de 
freguesia, sempre que identificar alguns destes ca-
sos ou outros que considere relevantes.
Contamos consigo. Juntos melhoramos a nossa ci-
dade.
União das Freguesias de Évora (São Mamede, Sé, 
São Pedro e Santo Antão) | email: uniao.freg.evora@
sapo.pt  |  T.: 266707792  |  Sítio internet: http://uniao-
dasfreguesiasdeevora.pt

Viver a cidade de forma mais segura e saudável
Proteger e promover a circulação a pé em segurança 
foi o mote que levou o Município a interditar a cir-
culação automóvel na Rua 5 de Outubro e na Rua 
Alcárcova de Baixo, bem como a desativação dos 
contentores subterrâneos existentes nessa artéria.
Hoje todos podemos circular em maior segurança 
nessas ruas e assistir a uma maior e melhor vivência 
nestas artérias, estimulando as atividades económi-
cas e a vida em comunidade.
Também a Praça do Sertório foi alvo de intervenção 
semelhante sendo visível a melhoria no que concer-
ne ao fim do estacionamento abusivo naquele largo.

Seja um cidadão responsável. Cuide do seu cão.
Com o objetivo de promover boas práticas de con-
vivência entre cão e o meio onde vive estão progra-
madas várias sessões de treino canino na área geo-
gráfica do Centro Histórico e de outras freguesias, 
integradas no Projeto Cãovida. (especificar projeto 
e datas...)
Reforçando o vínculo entre o animal e o seu dono 
aposta-se na redução do abandono de animais do-
mésticos.
Também o combate aos dejetos caninos na via públi-
ca está a ser desenvolvido com diversas ações, nas 
quais a nossa Junta de Freguesia colabora, no senti-
do de melhorar os comportamentos dos donos dos 
animais e contribuir para uma cidade mais limpa.
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CENTRO HISTÓRICO COM NOVAS 
PEÇAS DE ARTE PÚBLICA

Com o objetivo de incentivar a resolução de proble-
mas relacionados com prédios devolutos na cidade, 
a União das Freguesias de Évora tem promovido o 
contacto direto com proprietários de alguns destes 
imóveis degradados, propondo a realização de uma 
intervenção de recurso, no sentido da limpeza e da 
estabilização das partes mais vulneráveis e danifica-
das do imóvel, propondo em acréscimo a instalação 
de peças de arte pública nesses edifícios. Em articu-
lação com o Município, esta ação tem conseguido o 
objetivo de reduzir os riscos para as populações, re-
lacionados com a presença destes edifícios degrada-
dos e vulneráveis, presentes no centro histórico. Os 
riscos de insalubridade pública e de queda de partes 
do edifício para a via pública foram amplamente mi-
norizados, o que se revelou muito importante para a 
segurança das populações. Estas intervenções foram 
aproveitadas para inserir arte pública efémera nas 

fachadas e paredes degradadas, instalando para o 
efeito elementos artísticos que diminuem o impacte 
negativo relacionado com a presença e o aspeto des-
tes edifícios degradados. Neste âmbito, foram já con-
vidados dois artistas para concretizar esta ideia, que 
pretende não só embelezar o espaço público mas 
também e sobretudo lançar o alerta para o progres-
sivo despovoamento do Centro Histórico de Évora. A 
colaboração dos proprietários tem sido fundamental, 
uma vez que a sua autorização para estas ações per-
mite uma intervenção imediata, através da colabora-
ção da junta de freguesia, que suporta os encargos 
com a intervenção, tendo em conta necessariamente 
o perigo público evidente e iminente que estes imó-
veis devolutos constituem para as populações que 
circulam diariamente nestas artérias da cidade, ten-
do em conta ainda as dificuldades económicas que 
impedem os proprietários de intervir no imediato. 
Considerando o efeito mitigador destas ações, a jun-
ta de freguesia, que continuará a apelar aos proprie-
tários para intervirem nos seus imóveis, impedindo 
a sua degradação e procedendo à sua manutenção, 

pretende continuar a colaborar na resolução, ainda 
que provisória e efémera, de alguns destes casos e de 
todos aqueles que estejam ao seu alcance resolver. 
No mesmo sentido, esta junta de freguesia está dis-
ponível para a colaborar com todos os proprietários 
de imóveis devolutos que o solicitem e que não te-
nham condições mínimas para as intervenções de se-
gurança exigíveis. Para o efeito deverão contactar os 
nossos serviços por forma a expor qualquer situação 
particular, para a devida ponderação das interven-
ções a considerar.

PASSEIO ANUAL VAI LEVAR OS 
IDOSOS E REFORMADOS DA 
FREGUESIA A LISBOA 

Vai realizar-se já no próximo dia 14 de Agosto o 
passeio anual dos idosos e reformados da freguesia 
do centro histórico de Évora. Tal como tem sido 
prática desta junta de freguesia, durante o presente 
mandato, estes passeios têm como objetivo 
primeiro proporcionar aos idosos e reformados 
uma incremento na sua qualidade de vida, através 
da sua participação ativa nestes passeios culturais, 
que conjugam bons momentos de convívio com o 
aprofundamento do conhecimento da cultura e do 
património do nosso país. 
Tal como aconteceu em anos anteriores, estes pas-
seios privilegiam sempre as atividades culturais que 
enriquecem o nosso conhecimento do mundo e de 

nós próprios. Foi assim quando fomos a Peniche e 
visitámos a exposição Resistência no Forte de Peni-
che, dedicado aos homens e mulheres que fizeram 
a história da resistência ao fascismo ou ao Museu do 
Mineiro e Centro de Ciência Viva do Lousal, na zona 
de Grândola, dedicado ao trabalho mineiro, ou ain-
da a visita a Campo Maior, onde visitámos e ficámos 
a conhecer o património da vila e locais de interesse 
da vila, como a Igreja Matriz e o Museu de Arte Sacra, 
a Capela dos Ossos, o Pelourinho, o Museu Aberto, 
o Lagar Museu, terminando o passeio com a visita 
guiada ao Museu e Centro de Ciência Viva do Café.
Da mesma forma, para este ano já está a ser pre-
parada uma viagem à área de Lisboa que visitará 
importantes monumentos e museus da capital, re-
forçando a fruição cultural e o convívio da popula-
ção da freguesia. Em breve a Junta de Freguesia dis-
ponibilizará informações sobre este Passeio Anual. 
Fiquem atentos!

UNIÃO DAS FREGUESIAS FAZ-SE 
REPRESENTAR ASSEGURANDO 
UMA VOZ ATIVA DA POPULAÇÃO 
RESIDENTE
A União das Freguesias de Évora (Centro Histórico), 
a Câmara Municipal de Évora e o Departamento de 
Sociologia da Universidade de Évora promoveram 
a recolha de informação, através da aplicação de 
inquérito com o objetivo de identificar e sinalizar 
idosos em situação de isolamento social na área da 
freguesia de S. Mamede. 
Este trabalho de diagnóstico vai continuar nas restan-
tes áreas territoriais do Centro Histórico, correspon-
dentes às freguesias de Santo Antão e Sé e S. Pedro.
Os idosos representam a maior fatia demográfica 
do Centro Histórico de Évora e, para nós, é tão im-
portante quanto necessário oferecer um conjunto 
de ações que envolvam os idosos e reformados, 
integrando-os nas suas atividades e valorizando o 
papel que tiveram e têm na sociedade atual.
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O Presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos 
Pinto de Sá e os Vereadores com pelouros da CME 
visitaram, pela segunda vez no presente mandato, a 
União das Freguesias de Évora (Centro Histórico), no 
passado dia 20 de Maio, no âmbito da iniciativa mu-
nicipal Pelos Caminhos do Concelho, ao Encontro 
das Populações. A comitiva, que foi acompanhada 
pelo presidente em exercício da União de Freguesias 
de Évora, Nuno Cabrita, técnicos municipais e repre-
sentantes de várias instituições sediadas na fregue-
sia, visitou o centro histórico e várias associações da 
freguesia, com o objetivo de conhecer de perto e de 
forma mais profunda, problemas e questões impor-

tantes para a freguesia, procurando assim estreitar 
relações institucionais, bem como melhores e mais 
adequadas soluções para os desafios que se colo-
cam aos habitantes desta freguesia, no seu dia a dia, 
discutidas assim em conjunto com os seus principais 
interessados. Após o périplo pelo Centro Histórico 
houve lugar a uma reunião com a população na sede 
da Junta da União das Freguesias, onde vários assun-
tos foram debatidos. Carlos Pinto de Sá sublinhou a 
importância desta iniciativa no contexto do trabalho 
municipal, sublinhando próximas iniciativas em curso 
de dinamização do Centro Histórico de Évora, desta-
cando a requalificação do Salão Central Eborense 

e do Palácio de D. Manuel e ainda uma intervenção 
profunda no Teatro Garcia de Resende, entre outras 
iniciativas que requalificarão de forma decisiva o 
centro histórico, através de obras que se encontram 
aprovadas e cabimentadas para o seu início a breve 
prazo. Alguns moradores usaram ainda da palavra, 
colocando questões relacionadas com a reabilita-
ção urbana, limpeza e crescimento turístico, a que os 
eleitos da Câmara Municipal e da Junta de freguesia 
responderam, esclarecendo as iniciativas e as dificul-
dades das medidas que se propõem executar.

FEIRA DE S. JOÃO
Prosseguindo a ideia de criar na Feira de S. João um 
único pavilhão que represente todas as freguesias do 
concelho, demonstrando desta maneira a vontade 
de afirmar o interesse comum nos superiores valo-
res da região, no seu todo, ainda no seguimento do 
trabalho desenvolvido e realizado nas duas últimas 
edições da feira, mais uma vez, foi criado um pavi-
lhão único das freguesias, na Feira de S. João 2017, 
que reuniu todas as freguesias participantes e que 

organizaram uma exposição sobre o tema oficial da 
feira, 480 anos de Água Pública – Património para o 
desenvolvimento público.
Assim, foi preparado e erguido um grande stand 
evocativo deste tema, proposto para esta edição da 
Feira de São João, onde as uniões das freguesias de 
Évora (Centro Histórico), Bacelo e Senhora da Saúde, 
Malagueira e Horta das Figueiras e as freguesias de 
Graça do Divor, Canaviais e S. Miguel de Machede di-
namizaram uma exposição que esteve patente de 23 
de junho a 2 de julho, em que a distribuição pública 
da água nestes territórios foi o tema central.

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

FICHA TÉCNICA

Diretor: 
Nuno do Ó

Redação, revisão, fotografia, 
grafismo e paginação: 
Mimir - Consultadoria Comunitária 
e Gestão de Empresas, S.a.

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

PELOS CAMINHOS DO CONCELHO, AO ENCONTRO DAS POPULAÇÕES
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