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Ata 1109/2022

Reunião ordinária da Junta da União das Freguesias de Malagueira e

Horta das Figueiras realizada a 12 de setembro de 2022

Aos 12 dias do mês de setembro, pelas 18 horas, no Edificio da Horta das Figueiras, sito

na rua Fernanda Seno, 25, em Évora, reuniu o Executivo da Junta da União de Freguesias

de Malagueira e da Horta das Figueiras, com a presença dos eleitos: o Secretário Mário

Augusto Bragado Monginho, a Tesoureira Maria Fernanda Mendes, a Vogal Ana Rita

Lavado e o Vogal Daniel Alexandre Galiano Galvoeira.

O Presidente Ananias Delfim Courelas Quintano esteve ausente por se encontrar em

período de férias.

Intervenção do Público

Registou-se a presença de público.

Com a ausência do Presidente da UFMHF, dirigiu a o seu substituto legal, o Secretário

Mário Monginho, secretariando a reunião a Tesoureira Maria Fernanda Mendes.

A primeira intervenção foi feita pelo Sr. José Cabaço, Vice-Presidente do Clube Raquel

Cabaço. Em primeiro lugar agradeceu o apoio que a UFMHF com a divulgação feita

através do facebook e site. Informou o Executivo que atualmente o clube ainda não tem

nenhuma sede, desta forma solicitou o apoio da UFMHF para que em conjunto se consiga

arranjar um espaço. Ficou demonstrado a vontade de se estabelecer uma parceria com a

UFMHF para incentivar a prática do exercício tlsico.

Tomou da palavra o Presidente da reunião que informou o Sr. José Cabaço, que por parte

da UFMHF também haverá todo o interesse em celebrar uma parceria entre as partes.

Para tal, irá ser marcada uma reunião para ser apresentada e discutida ideias para estimular

a prática desportiva.
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No que conceme a um local para a sede do clube, foi informado que a junta não dispõe

de nenhum espaço nem tem conhecimento de nenhum. Mas ficou disponível para que em

conjunto se consiga uma solução.

A segunda intervenção foi feita pelo sr. António Mourato que colocou um conjunto de

questões:

- No passado dia 5 de setembro foi aprovado em Conselho de Ministros medidas de apoio

às famílias. É intenção da junta fazer a divulgação do mesmo?

- No plano Famílias Primeiro, apresentado pelo Primeiro Ministro não consta nenhum

apoio para mais de 700o dos consumidores domésticos que beneficiam da botija ou

garrafas de gás. Que tem a Junta a dizer por isto?

- O programa anunciado pelo governo para fomentar a eficiência energética pode ser pago

até 7.500€ para troca de janelas. Que informação sobre candidaturas a este programa e

poupança energética, pensa a Junta dar aos fregueses?

- Foi colocado um post no facebook da Junta onde é dado destaque ao uso de máscaras

como ainda sendo obrigatório em farmácias e transportes públicos

O Presidente da reunião, afixmou que é intenção da junta ajudar a esclarecer os fregueses

nas questões que dizem respeito às medidas lançadas pelo Primeiro Ministro e que, caso

se justifique, poderão haver sessões de esclarecimento nas diversas áreas muito em

especial nas energias renováveis. Em relação às questões sobre a Covid 19, o público foi

informado que as recomendações publicadas são com base no que está publicado no site

da DOS, mas que iria ser corrigida.

PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Foi lida e aprovada a ata numero 8 de 08 de agosto de 2022.

ORDEM DO DIA

Ponto Um — Informações.

O Presidente da reunião informou o público do seguinte:
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- os concertos começaram em maio e terminaram no dia 27 de agosto e perfizeram um

total de 6 (seis). É intenção do Executivo fazer um balanço dos mesmos;

- realizou-se no passado 2 de setembro na Praça do Geraldo o Festival Nacional de

Folclore realizado pelo Rancho de Folclore Flor do Alto Alentejo e do qual a UFMHF

tem sido um apoiante;

- Foi exibido o documentário sobre a Malagueira nas instalações da junta na Praça Zeca

Afonso;

- realizaram-se 4 (quatro) excursões direcionadas a pensionistas e reformados da

freguesia. Em 2 (duas), a UFMHF, foi parceira e nas outras 2 (duas) foi organizadora. De

salientar que tanto as viagens realizadas de barco no lago artificial Alqueva num total de

3 (três), bem como os 4 (quatro) almoços foram suportados para UFMHF;

Foram assinados 2 (duas) propostas de declaração de intenção de parceria com 2 (dois)

projetos:

- Além de apoio, financeiro foi proposto o pagamento, por parte da junta da segurança

de 2 (dois) dias durante a realização do projeto “A Barragem”;

2 - Espetáculo no lago da Malagueira se aprovado pela CME na candidatura à CalI da

Artes à Rua “O Lago”. Este projeto é proposto por um conjunto de artistas à DGARTES

e que aponta para o Dia da Mulher em 2023. Além de outros apoios foi proposto

segurança para 9 (nove) dias, uma vez que o material instalado não pode ser desmontado

diariamente.

O público foi ainda informado da preocupação crescente do Executivo no que diz respeito

à limpeza nos bairros da freguesia, sendo esta questão uma das suas prioridades.

A outra grande preocupação é o escalar dos preços nos produtos e bens a serem fornecidos

nas cantinas escolares.

Com o início do ano letivo 2022/2023, a Secretária da reunião Fernanda Mendes falou

dos problemas das cantinas. Os valores crescentes dos produtos e bens a serem fornecidos

às cantinas, levou a que houvesse concursos desertos e nos restantes as empresas tenham

depois muita dificuldade em fazer cumprir o contratualizado.
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Ponto Dois — Atribuição de apoios.

A Universidade Sénior pede apoio. Visto que não especificam o tipo de apoio, foi

sugerido que o mesmo fique em aberto, para se saber se pretendem que o mesmo seja

atribuído em forma monetária ou material. Aprovado por unanimidade.

A Associação de Moradores do Bairro de Almeirim solicitou um apoio para fazer face às

despesas aquando da realização das festas. Proposto e aprovado por unanimidade um

valor de 300€.

O Grupo Desportivo e Cultural da Cruz da Picada pede apoio para que a UFMHF faça a

impressão de 50 folhas A3 a cores e 50 folhas a cores A4. Aprovado por unanimidade.

A Associação de Reformados e Pensionistas da Horta das Figueiras pede um apoio para

a celebração do seu 26° aniversário. À semelhança do apoio anterior foi igualmente

sugerido a atribuição de um valor de 300€. Aprovado por unanimidade.

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

ser assinada pelo Presidente da reunião, Mário Augusto Bragado Monginho, e por mim,

Maria Fernanda Mendes, secretária da reunião, que a redigi.

O Presidente,

MÁRIO AUGUSTO BRAGADO As~nado deforma digital por MÁRIO AUGUSTO

MONGINHO Dados: 2022.11.1417:1 1:39Z

(Mário Augusto Bragado Monginho)

A Secretária,

ana Fernanda Mendes)


