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Ata nº6/2022 

Reunião ordinária da Junta da União das Freguesias de Malagueira e 

Horta das Figueiras realizada a 13 de junho de 2022 

Aos treze dias do mês de junho, pelas 18 horas, no Edifício da Horta das Figueiras, sito 

na rua Fernanda Seno, 25, em Évora, reuniu o Executivo da 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 que questionou a posição do 

Executivo da junta no que diz respeito aos acampamentos ilegais. Vários fregueses 

tomaram da palavra para realçar do direito adquirido a quando do 25 de abril a educação, 

saúde, habitação entre outros. O problema dos acampamentos não deve ser um motivo de 

exclusão mas sim de inclusão, segundo a opinião dos intervenientes: Maria Helena 

Figueiredo, Aurora Rodrigues, José Eliseu Pinto, João Paulo e Manuel Jorge. 

Tomou da palavra o presidente da União de Freguesias e afirmou que o problema dos 

acampamentos ilegais é transversal à sociedade e a sua resolução passa pela intervenção 

de instituições. No caso concreto apresentado, a junta tem enviado as reclamações 

apresentadas a quem tem competência para decidir nesta matéria, a câmara municipal. 

Por outro lado, este executivo é parceiro de algumas instituições que tentam minimizar 

esta questão e, por isso, continuará a tentar, na medida das suas possibilidades, contribuir 

para a resolução deste problema. 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Não foi lida a ata da reunião anterior. 

ORDEM DO DIA  

Ponto Um – Informações. 

Foram informados os fregueses presentes do seguinte: 
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O Executivo prolongou o acordo com o jornal Diário do Sul Publicidade para a publicação 

de ¼ de página duas vezes por mês neste jornal, e uma nas páginas centrais anualmente. 

Os concertos designados de “Concertos da União de Freguesias da Malagueira e Hortas 

das Figueiras” teve início no dia 28 de maio e vai terminar no dia 27 de agosto 

percorrendo os diversos bairros da freguesia. 

Irão ser realizadas reuniões sob a ribeira da Torregela onde a problemática central será a 

qualidade da água e o seu caudal ao longo do ano com particular incidência no verão. A 

água que é utilizada e limpa nas piscinas municipais já não vai ser descarregada na ribeira 

o que irá originar uma redução substancial do seu caudal e consequentemente a qualidade 

da água. 

O Executivo vai auscultar os moradores do Alto dos Cucos para a alteração do transito 

em algumas ruas daquele bairro. 

Na rua Frei José Maria Évora na Vila Lusitano, o Executivo propôs alteração do transito 

passando esta a ter somente um sentido e estacionamento em espinha. 

A maior preocupação deste Executivo prende-se com as refeições escolares. Com o 

aumento quase que diário dos produtos, chegou-se a uma situação muito difícil, para 

quem fornece os produtos alimentares em particular e para a junta. 

Ponto Dois – Ratificação da Adjudicação e Proposta de Publicidade no Diário do Sul 

Foi ratificado o acordo entre a União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras 

e o Diário do Sul para a publicação de ¼ de página duas vezes por mês e mais uma 

publicação anual nas páginas centrais. 

Foi aprovado por todos os membros do Executivo presentes. 

Ponto Três – Adjudicação do Seguro do Concerto realizado no dia 28 de maio de 

2022. 

Foi adjudicado por unanimidade o seguro para o concerto realizado no dia 28 de maio no jardim 

dos Socalcos no bairro da Malaguera. O mesmo só foi levado a reunião do Executivo nesta data, 

porque o mesmo foi uma exigência de última hora da Câmara Municipal de Évora. 

Ponto Quatro – Ratificação e Atribuição de Apoios. 

Foram colocados a debate os seguintes apoios: 

“Marchas Populares de 2022” da Associação de Moradores do Bairro de Almeirim foi 

atribuído 150€; 
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Foram pagas as tintas (orçamento Nº 1809, Evoracor) para a Associação de Moradores da 

Malagueira Viva e Vivida no valor 339,50€; 

Para o XI Torneio de São João em Patinagem do Grupo Desportivo Diana o valor de 300€; 

Aquisição de equipamento informático para equipar o estúdio da ADBES no valor de 

1.100€; 

Foi celebrado um protocolo entre a União das Freguesias de Malagueira e da Hortas das 

Figueiras no valor de 1.000€ para apoio para o plano de atividades da Eborae Mvsica; 

Apoio para o Torneio de Futsal Infantil da Associação de Moradores do Bairro da 

Torregela no valor de 150€. 

E foram ainda ratificados os seguintes apoios: 

Clube Badmínton de Évora para o XV Torneio Luso-Espanhol de Badmínton e Para-

Badmínton a realizar em Évora nos dias 23 e 24 de Julho no valor de 300€. 

Casa do Benfica de Évora pelo 29º aniversário no valor de 150€. 

Ponto Quinto – 4ª Alteração ao Orçamento da Despesa. 

Foi aprovado por unanimidade a 4ª Alteração ao Orçamento da Despesa. 

Ponto Sexto – 1ª Alteração ao PPA. 

Foi igualmente aprovado por unanimidade a 1ª Alteração ao PPA. 

Ponto Sétimo – 2ª Revisão Orçamental. 

Foi Aprovado por unanimidade a 2ª Revisão Orçamental. 

Nada mais havendo a tratar, se lavrou a presente ata composta por três 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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