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Ata nº4/2022 

Sessão ordinária da Junta da União das Freguesias de Malagueira e 

Horta das Figueiras realizada a 13 de abril de 2022 

Aos treze dias do mês de abril, pelas 18 horas, no Edifício da Malagueira, sito na Praça 

Zeca Afonso, 15, em Évora, reuniu a Junta da União de Freguesias de Malagueira e Horta 

das Figueiras, com a presença dos eleitos: Presidente Ananias Delfim Courelas Quintano; 

a Tesoureira Maria Fernanda Maurício Mendes, o Secretário Mário Augusto Bragado 

Monginho e o Vogal Daniel Alexandre Galiano Galvoeira. 

Não esteve presente por motivos justificados a Vogal Ana Rita Lavado. 

Intervenção do Público  

Registou-se a presença de público, com diversas intervenções. 

A primeira intervenção foi feita pelo sr. António Mourato. 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Não existe matéria antes da ordem do dia. 

ORDEM DO DIA  

Ponto Um – Informações. 

Foram prestadas informações sobre o seguinte: 

Troca de multibanco no edifício da junta na praceta Zeca Afonso. Intentos que ainda não 

tiveram frutos; 

Instalar um multibanco no bairro da Casinha, o mais próximo é no Hipermercado do 

Continente; 

Levantamento e colmatar as falhas a bancos exteriores, papeleiras e dispensadores de 

sacos para cães; 

Ponto de situação dos concertos a realizar na União de Freguesias; 

Foi decidido participar no stand da feira de São João de 2022, apenas se o mesmo for de 

todas as freguesias do concelho. 
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Ponto Dois – Aprovação da prestação de contas referente ao cívil de 2021 

O Presidente da União de Freguesias fez um breve resumo do relatório de atividades, 

tendo o Vogal Daniel Galvoeira dado uma explicação geral das contas referente ao ano 

2021. 

Os documentos foram aprovados por todos os membros do Executivo presentes. 

Ponto Três – Apoios solicitados à junta 

Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes apoios: 

Associação de Reformados da Malagueira (ARIFM) 150€; 

Vozes do Alentejo 300€. 

Não foram aprovados os seguintes apoios: 

MURPI; 

Associação do Povo Alentejano. 

Foi decidido pedir esclarecimentos à sras. Brigite Assis, Susana Silva e Alexandra Pereira sobre a 

natureza da utilização à cedência das salas solicitadas. 

Foi cedida, a sala do edifico Horta das Figueiras  à Universidade Sénior para reuniões.  

Ponto Quatro – 2ª alteração Orçamental 

Esta alteração foi aprovada por unanimidade 

Nada mais havendo a tratar, se lavrou a presente ata composta por duas páginas que vai 

ser assinada pelo Presidente da Junta, Ananias Delfim Courelas Quintano, e por mim, 

Mário Augusto Bragado Monginho, secretário, que a redigi. 

 

O Presidente, 

 

___________________________________________________________________ 

(Ananias Delfim Courelas Quintano) 

 

O Secretário, 

 

_________________________________________________________________ 

(Mário Augusto Bragado Monginho) 
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