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Ata nº5/2022 

Reunião ordinária da Junta da União das Freguesias de Malagueira e 

Horta das Figueiras realizada a 09 de maio de 2022 

Aos nove dias do mês de maio, pelas 18 horas, no edifício da Horta das Figueiras, sito na 

rua Fernanda Seco, 25, 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 estar com covid a Vogal Ana Rita Lavado. 

Intervenção do Público  

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

O Engº Mourato questionou o Presidente no sentido de saber já tinha respostas sobre 

questões anteriormente feitas, como por exemplo os acampamentos e a competência da 

junta em relação a várias matérias. 

O Presidente da junta comunicou que foi informado pelo Presidente da CME que vai agir 

junto aos acampamentos ilegais, e que vai informar por escrito a PSP dos acampamentos 

ilegais. 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 

ORDEM DO DIA  

Ponto Um – Informações. 

Foram prestadas informações sobre o seguinte: 

Foi assinado protocolo com a Escola Secundária Gabriel Pereira no âmbito do Qualifica. 

Desta forma vão ser convocadas as associações da freguesia para divulgação e promoção 

do projeto Qualifica e que se baseia na experiencia profissional. 

Metalentejo, foi estabelecido o acordo com a junta para apoio psiquiátrico a pessoas 

referenciadas. 

A Exquorum tem ligação com associações fora de Portugal. Ficou estabelecido que a 

União de Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras dará todo o apoio logístico. 
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As Hortas, eram hortas comunitárias que estão abandonadas. Uma das hortas já tem um 

projeto para um espaço multicriativo. No outro espaço, a Horta da Nora está a ser recreado 

através de talhões espaços para produção biológica. Existe associado a este projeto, o 

pedido de três estudantes de engenharia agrícola da Universidade de Évora, residentes na 

Malagueira, para o desenvolvimento da horta. Foi estabelecido contato com o IEFP para 

a utilização do espaço pelos seus estagiários. 

Está a ser desenvolvido pela Câmara, por proposta da Junta, a alteração do 

estacionamento na rua Frei José Maria Évora na Vila Lusitano. Atualmente o 

estacionamento é feito em paralelo com a referida rua, e pretendem-se, que passe a ser 

feito em espinha para albergar maior número de veículos. 

Foi informado igualmente que é intenção do atual executivo e, por isso, já o propôs à 

Câmara, uma redução mínima no relvado da Malagueira, junto às garagens, para a criação 

de um parque de estacionamento e assim retirar veículos das ruas do bairro. 

Foi abordado, mais uma vez o executivo da Câmara, agora através do seu Vice-presidente, 

para uma resolução urgente dos problemas na conduta que, cada vez mais, degrada as 

casas de muitos moradores. 

O lago da Malagueira, apresenta problemas graves a curto prazo. O calor, a pouca chuva 

e, por isso, a consequente falta de água na ribeira leva a falta de oxigénio e os peixes 

começam a morrer. Acresce a isto algumas descargas ilegais, ainda não detetadas e o facto 

de a água das piscinas deixar de ser enviada para a ribeira depois de tratada.  

Para a feira de São João de 2022 só faz sentido haver uma participação caso a mesma seja 

feita de forma conjunta entre todas as freguesias. Foi proposto à Câmara a 

disponibilização de um ecrã gigante onde as freguesias fariam passar o que entenderem 

mais importante em cada uma. Cabe a cada uma criar o seu conteúdo. 

 Ponto Dois – Banco de Horas. 

Com a implementação do sistema informático para o registo de assiduidade dos diversos 

colaboradores, ficou estipulado que a partir do dia 16 de maio o banco de horas só irá ser 

aceite e validado após aprovação do executivo. Vai ser permitido o gozo de horas de anos 

anteriores. 
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Ponto Três – Acertos na Comunicação da Junta para o Exterior 

Foi abordada a questão da comunicação por parte da junta. Concluiu-se pela necessidade 

de uma melhoria com o exterior, contribuindo para isso alguns fatores já detetados. Há a 

necessidade de maior rápidez na atualização dos meios ao dispor e, também, o 

alargamento as outros meios de comunicação. 

Ponto Quatro – Concertos na União de Freguesias de Malagueira e Hortas das 

Figueiras 

A junta vai promover de maio a agosto um conjunto de concertos que se irão designar de 

“Concertos da União de Freguesias de Malagueira e Hortas das Figueiras” e que irão 

decorrer nos vários bairros da freguesia. O primeiro concerto a realizar vai ser no Bairro 

da Malagueira com a participação dos “Monda” seguido de: bairro de Almeirim a 18 de 

junho; Cartuxa a 09 de julho; Torregela a 16 de julho; Urbanização do Moinho a 06 de 

agosto e a 27 de agosto na Malagueira. 

Está cabimentado um valor de 10.000 € (dez mil euros) para os artistas e de 2.500 € (dois 

mil e quinhentos euros) para o som e luz. 

Ponto Cinco – Final do Ano Lectivo nas Escolas da Junta 

Está a ser preparado, por parte da junta algumas atividades para o final do ano letivo em 

dois locais, piscinas e jardim público. No entanto, estas atividades estão dependentes da 

colaboração da Câmara e das coordenadoras das escolas. 

Ponto Seis – Protocolos proposto pelos Bombeiros de Évora 

A União Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras foi convidada para uma reunião 

com Bombeiros de Évora. Foi apresentado à junta uma proposta de protocolo entre as 

duas partes. A Junta ficou de o analisar com rigor e, posteriormente dar uma resposta. 

Ponto Sete – 3ª Alteração Orçamental da Despesa 

Foi apresentada e aprovada por unanimidade uma alteração orçamental à despesa no valor 

de 1.500 € (mil e quinhentos euros). 
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Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata composta por quatro páginas e 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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