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Ata nº8/2022 

Reunião ordinária da Junta da União das Freguesias de Malagueira e 

Horta das Figueiras realizada a 08 de agosto de 2022 

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

Zeca Afonso, 15, 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, o Secretário Mário Augusto Bragado Monginho, a Tesoureira Maria 

Fernanda Mendes e o Vogal Daniel Alexandre Galiano Galvoeira. 

A Vogal Ana Rita Lavado não esteve presente justificando a sua ausência. 

Intervenção do Público  

Registou-se a presença de público. 

A primeira intervenção foi feita pelo Sr. António Mourato, que questionou o Presidente 

da UFMHF se já tinha respostas para as questões por ele, anteriormente, colocadas. 

Tomou da palavra o Presidente da UFMHF que informou o freguês que as respostas iriam 

seguir todas por e-mail. 

A segunda intervenção foi feita pela freguesa Constantina Cóias que informou que o 

sistema de iluminação entre a escola André de Gouveia e a Confraria da Moenga está sem 

funcionar. 

A freguesa foi informada que não sendo da responsabilidade da UFMHF a sua 

manutenção e reparação, o Executivo irá tomar as devidas providências para que a 

referida anomalia seja corrigida o mais rápido possível. 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 

ORDEM DO DIA  

Ponto Um – Informações. 

O Presidente tomou da palavra e informou o seguinte que: 

- devido ao assalto ao estaleiro da UFMHF o sistema de vigilância vai ser reforçado; 

- no passado dia 06 de agosto se realizou o penúltimo concerto da UFMHF; 

- são recebidas muitas queixas sobre o estado em que estão as ruas dos bairros, devido à 

falta limpeza e manutenção, situação a que a junta não tem capacidade, nem competência, 

para resolver.  

Ponto Dois – Atribuição de apoios. 
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O Rancho Folclórico Flor do Alto Alentejo solicitou apoio com vista à realização do 

festival nacional de Rancho Folclóricos em Évora. Foi aprovado por unanimidade a 

atribuição de 500€. 

Foi igualmente solicitado apoio para a edição de um livro de poesia de Maria Antonieta 

Matos. Foi aprovado por unanimidade a atribuição de 1.000€ e a UFMHF fica com um 

mínimo de 25 exemplares do referido livro. 

Ponto Três – Celebração de Protocolos. 

Foi proposto, e aprovado, a celebração de um novo Protocolo com a Eborae Music após 

correções legais no anterior. 

Foi igualmente proposto, e aprovado, a celebração de um protocolo com a Associção do 

Imaginário. 

Ponto Quatro – Ratificação da aquisição do serviço de som e luz para o concerto do 

dia 6 de agosto. 

Ratificado o serviço de som e luz para o concerto do dia 6 de agosto no valor de 950€. 

Ponto Quinto – Aquisição do serviço de som e luz para o concerto do dia 27 de agosto. 

Aprovado a aquisição de som e luz para o concerto do dia 27 de agosto no valor de 950€. 

Ponto Sexto – 6ª alteração Orçamental. 

Aprovada por unanimidade a 6ª alteração orçamental. 

Ponto Sétimo – Ajuste direto para aquisição de carnes e produtos transformados 

para o 1º período do ano letivo 22/23. 

Ajuste direto por 3 meses com consulta a pelo menos 3 empresas para ajuste direto para 

aquisição de carnes e produtos transformados. 

Ponto Oitavo – Ajuste direto para aquisição de materiais e produtos de higiene e 

limpeza para o 1º período do ano letivo 22/23. 

Ajuste direto por 3 meses com consulta a pelo menos 3 empresas para ajuste direto para 

aquisição de materiais e produtos de higiene e limpeza. 

Ponto Nono – Ajuste direto para fornecimento de gás para a cantina da EB1 da Cruz 

da Picada para o 1º período do ano letivo 22/23. 

Ajuste direto por 3 meses com consulta a pelo menos 3 empresas para ajuste direto para 

fornecimento de gás para a cantina da EB1 da Cruz da Picada. 

Ponto Décimo – Ajuste direto para aquisição de produtos de mercearia e afins para 

o 1º período do ano letivo 22/23. 
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Ajuste direto por 3 meses com consulta a pelo menos 3 empresas para ajuste direto para 

aquisição de produtos de mercearia e afins. 

Ponto Décimo Primeiro – Ajuste direto para aquisição de peixes e moluscos 

congelados para o 1º período do ano letivo 22/23. 

Ajuste direto por 3 meses com consulta a pelo menos 3 empresas para ajuste direto para 

aquisição de peixes e moluscos congelados. 

Ponto Décimo Segundo – Ajuste direto para aquisição de produtos de padaria para 

o 1º período do ano letivo 22/23. 

Ajuste direto por 3 meses com consulta a pelo menos 3 empresas para ajuste direto para 

aquisição produtos de padaria. 

Ponto Décimo Terceiro – Definição e atribuição do montante a atribuir às escolas 

do 1º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar em matéria de material de limpeza. 

Proposto o valor de 14.200€ para atribuir às escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Pré-

Escolar em matéria de material de limpeza. 

Ponto Décimo Quarto – Outros. 

O Presidente informou os fregueses presentes que no dia 6 de agosto se realizou o 

penúltimo concerto e que no dia 27 se irá realizar o último no Bairro da Malagueira junto 

ao Lago. 

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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