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Ata nº11/2022 

Reunião ordinária da Junta da União das Freguesias de Malagueira e 

Horta das Figueiras realizada a 14 de novembro de 2022 

 

Aos 14 dias do mês de novembro, 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 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  

A primeira intervenção foi do Sr. Jorge Gonçalves que pediu a isenção de taxas por 

motivos de saúde. 

Referiu ainda que a passadeira na Avenida da Malagueira junto ao jardim dos Socalcos a 

passadeira está mal construída. 

O Sr. António Mourato referiu que as cartas e solicitações ainda estão sem resposta. 

O Presidente tomou da palavra e explicou o porquê do nome sugerido para a avenida entre 

a rotunda das Portas do Raimundo e a rotunda da circular. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

Foi lida e aprovada a ata número 10 de 10 de outubro de 2022. 

 

ORDEM DO DIA  

 

Ponto Um – Informações. 

O Presidente informou os presentes dos seguintes pontos: 

A substituição do ATM no edifício da Malagueira está a avançar e vai ser uma realidade 

a troca do existente por um novo e com mais valências; 
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Proposta de aulas de Yoga que terá como base de arranque uma reunião em meados de 

dezembro e irá ser direcionado a toda a população; 

A UFMHF teve abertura total por parte da CME para dinamizar espaços verdes na Horta 

das Figueiras junto à escola primária e a outra na Urbanização do Moinho. Para o espaço 

da Horta das Figueiras está projetado um campo de badminton e entregar ao Clube de 

Badminton de Évora para dinamizar o espaço e a modalidade; 

É intenção do Executivo colocar mais bancos e papeleiras e locais estratégicos e com 

maior necessidade; 

Reunião com a CME e com os responsáveis pelas cantigas das escolas. O escalar de 

preços dos bens essenciais e de higiene e limpeza têm sido um grande problema e 

preocupação para o Executivo; 

Reunião com o Presidente e Vereador da CME por causa da limpeza na freguesia. Foi 

solicitado ao Executivo indicação de obras para 2023. Como o que foi proposto para 2022 

nada foi feito, o Executivo da UFMHF, vai fazer uma cópia e reenviar; 

Está em fase de implementação o abrigo de paragem de autocarro na Villas do Alcaíde e 

que irá estar em funcionamento muito em breve; 

A UFMHF está a preparar um concerto de Natal. Com a atribuição de apoios, serve 

também para coordenar com alguns grupos para se realizar o concerto de Natal. Desta 

forma, o mesmo vai-se realizar com a participação do Grupo Coral Évora, Grupo Coral 

da Universidade de Évora e o Grupo Eborae Musica. 

 

Ponto Dois – Atribuição de Apoios. 

O Grupo Cultural e Desportivo dos Bairros de Santa Maria e Fontanas solicitou apoio 

para a realização do Magusto. Foi aprovado por unanimidade a atribuição de 200€. 

O grupo Vozes do Alentejo solicito apoio para aquisição de fardas. Foi aprovado por 

unanimidade a atribuição de 400€. 

O Juventude Sport Clube solicitou apoio para aquisição de adubo para o seu relvado. Foi 

aprovado por unanimidade a atribuição de 300€. 

A Associ’Arte solicitou apoio para a realização do seu 9º Aniversário. Foi aprovado por 

unanimidade a atribuição de 300€. 

A ARIFM solicitou apoio para a realização do seu 24º Aniversário. Foi aprovado por 

unanimidade a atribuição de 250€. 
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Ponto Três – .Protocolo com O PIM - Teatro para o Projeto “Indo Eu” 

A UFMHF e O PIM estabeleceram um protocolo de outubro de 2022 a outubro de 2023, 

e que prevê a apresentação do teatro com o projeto “Indo Eu” no edifício junta na Horta 

das Figueiras e nas escolas primárias e no fim criarem um e-book com os alunos e que 

terá um custo de dois mil e quatrocentos e cinquenta euros (2.450€). 

Neste contexto O PIM fez uma demonstração no edifício da Horta das Figueiras às 

coordenadoras das escolas  

 

Ponto Quatro – Análise da Reunião com os Colaboradores da Junta. 

Em virtude de terem entrado dois novos colaboradores, um assistente técnico e assistente 

operacional, houve a necessidade de se redistribuir funções. Estes dois novos 

colaboradores vieram colmatar a saída de Assistente Técnica Maria do Céu que foi para 

a CCDR e o Nuno Assistente Operacional que se encontra de baixa prolongada. 

 

Ponto Quinto – Contrato de Manutenção com a Projecttime. 

Foi aprovado a realização de um contrato de manutenção com a Projecttime para o ano 

2023 no âmbito da implementação informática do registo de assiduidade no valor de 

duzentos e cinquenta euros (250€). 

 

Ponto Sexto – 8ª Alteração da Despesa. 

Foi aprovado a 8ª Alteração da Despesa. 

 

Ponto Sétimo – 4ª Alteração ao PPI. 

Foi aprovado a 4ª Alteração ao PPI. 

 

Ponto Oitavo – Atribuição de nome para o troço urbano da via EN 380 (nó da 

Circular Sul até à rotunda da Rua do Raimundo). 

A atribuição do nome para a via EN 380 (nó da Circular Sul até à rotunda da Rua do 

Raimundo) foi proposto pela CME e tem a concordância da família e por parte do 

Executivo na tem a opor. Assim sendo, o referido troço ir-se-á designar de Avenida João 

Cutileiro. 
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Ponto Nono – Outro. 

A ponte de acesso ao bairro da Torregela e Vila Lusitano está partida, o Executivo vai 

avaliar a mesmo e ponderar as medidas a tomar. 

 

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