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Ata nº10/2022 

Reunião ordinária da Junta da União das Freguesias de Malagueira e 

Horta das Figueiras realizada a 10 de outubro de 2022 

 

Aos 10 dias do mês de outubro, pelas 18 horas, no Edifício da Malagueira, sito na praça 

Zeca Afonso nº 15, em Évora, reuniu o Executivo da Junta da União de Freguesias de 

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

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Presidente tomou da palavra e pediu para ser acrescentado mais um ponto na Ordem 

do Dia. Desta forma passou a constar no edital: Ponto Cinco - 7ª Alteração Orçamental. 

Foi lida e aprovada a ata número 9 de 12 de setembro de 2022. 

 

ORDEM DO DIA  

 

Ponto Um – Adenda à Ata nº 8 de 08 de agosto de 2022. 

Por incumprimento por parte de todos os contraentes adjudicados em sede dos ajustes 

diretos deliberado em assembleia do executivo, por forma a fazer face aos 

constrangimentos em sede de fornecimento de alimentação junto das cantinas escolares 

se deliberou no sentido de se proceder aos ajustes diretos necessários nos termos do art.º 

24 nº 1 alínea a) e art.º 26 e 27 do código dos contratos públicos por forma a não 

interromper o fornecimento dos alimentos legalmente impostos a esta junta de freguesia. 

 

Ponto Dois – Informações. 

O Presidente informou os presentes do seguinte: 
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Participação no almoço de aniversário da Associação de Reformados da Horta das 

Figueiras. 

Tomada de posse do novo Comandante do Comando Distrital da GNR de Évora. 

Presença no 40º aniversário do Aminata. 

Reunião com o Clube Raquel Cabaço para a elaboração de um protocolo com a UFMHF. 

XXXVII Excursão Ciclista do Grupo Desportivo de Santa Maria e Fontanas, esteve 

presente a tesoureira Maria Fernanda Mendes. 

Foram colocados 3 bancos com costas no lago da Malagueira e 2 bancos sem costas junto 

a Escola Secundária André de Gouveia. 

Há ainda mais 4 bancos por colocar, 2 na Vila Lusitano e outros 2 ainda por definir o 

local a aplicar. 

Já foram colocadas 6 papeleiras. 

Foi feito o levantamento dos abrigos de autocarro em toda a freguesia. Ficou decidido 

que seria colocado um nas Villas do Alcaíde. 

Reunião com a Câmara Municipal de Évora para avaliar a possibilidade de a junta 

dinamizar alguns espaços. 

Foi abordada a conferência do PCP onde a junta foi visada. Entende o Executivo da 

UFMHF que só se deve pronunciar sobre a matéria quando o processo terminar. 

Ponto Três – Apoios. 

O BTT Malagueira - Amigos do Pedal, pede apoio para prova “Rota dos Cromeleques”. 

Foi aprovado por unanimidade a atribuição de 250€. 

Foi atribuído à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Évora um valor 

de 1.379,44 €, através de protocolo com base de 1% do FF, valor proposto a ir a 

Assembleia de Freguesia foi aprovado por unanimidade. 

O Coral Évora solicitou apoio. Foi aprovado por unanimidade a atribuição de 500€. 

Ao Grupo Cultural e Desportivo dos Bairros de Santa Maria e Fontanas foi atribuído por 

unanimidade o valor de 250€. 
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Ponto Quatro – Ratificação do apoio ao BTT Malagueira - Amigos do Pedal. 

Foi atribuído ratificação ao BTT Malagueira - Amigos do Pedal o valor de 250€ no âmbito 

do passeio da Feira de São João. 

Ponto Quinto – 7ª Alteração Orçamental. 

Foi aprovado a 7ª Alteração Orçamental. 

 

 

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

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

Mário Augusto Bragado Monginho, secretário da reunião, que a redigi. 

 

 

O Presidente, 

 

 

_________________________________________ 

(Ananias Delfim Courelas Quintano) 

 

 

O Secretário, 

 

 

________________________________________ 

(Mário Augusto Bragado Monginho) 
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