
EDITORIAL
Um dos maiores acontecimentos da nossa História foi, sem 
dúvida, o 25 de Abril de 1974. Com ele, muitas mudanças 
ocorreram na sociedade portuguesa e muitas conquistas 
se alcançaram. Uma das conquistas mais significativas foi o 
Poder Local Democrático. Desde 1976 que as juntas de fre-
guesia, no exercício do seu poder de proximidade, desempe-
nham um papel insubstituível, constituindo-se como pólos 
de desenvolvimento local, de coesão social, de sustentabili-
dade dos territórios, de dinamização da participação cívica 
dos cidadãos.

A reogarnização administrativa do território nacional que le-
vou à agregação de freguesias da qual resultou a União de 
Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde não resultou do 
pulsar da vida democrática da anterior organização mas, 
antes, da vontade política de atentar contra a proximidade 
entre eleitos e eleitores e a participação ativa dos cidadãos.
Da nossa parte, trabalhamos  no sentido de reduzir esses 
efeitos e fazer respeitar a identidade de cada uma das parce-
las que constituem o território da atual freguesia, mantendo 
em funcionamento os respetivos edifícios das anteriores jun-
tas, promovendo encontros abertos com as populações e as 
suas associações visando a sua participação na tomada das 
decisões estratégicas para a freguesia.

Estamos certos que juntos,   eleitos na Assembleia de Fregue-
sia, eleitos na Junta, cidadãos e movimento associativo, em 
cooperação com outros responsáveis, particularmente com 
a Câmara Municipal de Évora, trabalharemos no sentido da 
defesa de serviços públicos de qualidade que respondam às 
reais necessidades das Pessoas, na requalificação do espaço 
público de forma a proporcionar a oferta de equipamentos 
urbanos que satisfaçam as justas aspirações a uma vida dig-
na, num ambiente saudável e sustentável.
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Durante vários dias, a União das Freguesias de Bacelo e 
Senhora da Saúde promoveu reuniões com as populações.

O objetivo residiu em promover a participação ativa dos ci-
dadãos, dos agentes associativos e ainda de outras estrutu-
ras representativas nos processos de planeamento e gestão 
para o próximo ano, nomeadamente o Plano de Atividades 
para 2015. Eleitos e cidadãos marcaram presença para dar 
as suas opiniões nos dias 17 de outubro, na Associação de 
Moradores do Bacelo e na sede da União das Freguesias no 
Bairro da Senhora da Saúde,  e 19 de outubro na sede da So-
ciedade Recreativa e Dramática Eborense.
Esta não é a primeira vez que este tipo de iniciativas têm 
lugar. Já no passado ano, a União das Freguesias de Bacelo 
e Senhora da Saúde dinamizou várias reuniões com o 

mesmo objetivo.O convite foi bem recebido, tornando 
bastante participadas os vários encontros que tiveram lugar 
e demonstrando que um modelo de gestão participada é tão 
possível quanto necessário.

Envolvendo os munícipes encontram-se soluções

O papel da União das Freguesias junto das populações está 
muito além dos regulares serviços de expediente oferecidos 
pelos órgãos autárquicos da sua dimensão. A disponibilida-
de para o diálogo está patente nas muitas sessões de atendi-
mento, protagonizadas pelo executivo da União das Fregue-
sias e pelo esforço diário em oferecer soluções às questões 
colocadas pelos munícipes.
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UMA GESTÃO ASSENTE NA VONTADE DA POPULAÇÃO

A limpeza e manutenção do espaço público são priori-
dades que têm guiado o trabalho de cooperação entre 
a União das Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde 
e o Município. 
É evidente que este é um dos trabalhos que nunca aca-
ba e existe a perfeita consciência do muito que há por 
fazer. A União das Freguesias de Bacelo e Senhora da 
Saúde conta com a atitude cidadã das populações, pois, 

se todos cumprirem, este é um trabalho que se torna de 
mais fácil resolução e os espaços tornam-se ainda mais 
agradáveis para se viver e estar.
O mobiliário urbano está a ser requalificado, 
assumindo que a valorização dos espaços públicos 
é um dos objetivos que, de dia para dia, vai sendo 
concretizado pela União das Freguesias de Bacelo e 
Senhora da Saúde. 

O ESPAÇO PÚBLICO: UMA 
RESPONSABILIDADE 
DE TODOS



AQUI HÁ BAILE NO 
LARGO PRINCIPAL DO 

BAIRRO SENHORA DA SAÚDE

Os 40 anos do 25 de Abril
comemoraram-se com esta fusão 

entre músicas e danças tradicionais.

NO BAIRRO DO BACELO DECORREU 
UMA DAS JORNADAS DO TORNEIO 

DA MALHA INTERFREGUESIAS 

Vinte equipas, de entre as quais três 
femininas, competiram numa tarde em 

que a alegria e a diversão foi protagonizada 
por todos os participantes.

CRIANÇAS CRIAM PARA A COMUNIDADE

Escolas e jardins de infância aceitaram 
o desafio da União das Freguesias para 

expor, durante o mês de maio, as pinturas e 
colagens dos seus artistas de palmo e meio 

no edifício da Junta de Freguesia do Bacelo.

OBRAS DO GRUPO DE PINTURA DA 
PROFESSORA LEONOR SERPA BRANCO 

EXPOSTAS NAS SEDES DO BACELO 
E SENHORA DA SAÚDE

No Bacelo a animação da inauguração ficou a 
cargo do Grupo de Cantares da Associação de 

Idosos e Reformados do Bacelo e na 
Senhora da Saúde  das Vozes do Imaginário.

O ESPECTÁCULO MARIA LIBERDADE  
DO GRUPO TRULÉ SAIU À RUA, 

NO BAIRRO DAS PITES E DE SANTA LUZIA
 

Os fantoches tradicionais de luva animaram 
as manhãs das gentes destes bairros.

25 DE ABRIL: 
COMEMORAR A LIBERDADE

CERCA DE DUZENTOS ALUNOS DOS 
AGRUPAMENTOS 2 E 4 DE ÉVORA  

PARTICIPARAM NA EXPOSIÇÃO DE  
DESENHOS DAS CANÇÕES DE ABRIL

Por fim, dirigiram-se ao auditório da 
DGEstE-DSRA para assistir ao espetáculo 

Palavras de Abril, onde Nuno do Ó cantou 
algumas das canções que os alunos ilustraram.

A União das Freguesias apoiou a deslocação da 
atleta do Clube de Futebol Eborense, Carolina 

Sim-Sim que, depois de ter representado a 
seleção nacional no II Open de Portugal de 

Tiro,onde se classificou em 2º lugar, participou 
no final do mês de Setembro no Campeonato 

do Mundo de Tiro ISSF, que decorreu em 
Granada/ Espanha, onde teve a oportunidade 

de estar entre as melhores do mundo.

A União das freguesias felicita a Carolina e 
deseja-lhes os maiores sucessos 

pessoais e profissionais.

A UNIÃO DAS 
FREGUESIAS 

APOIA A CULTURA 
E O DESPORTO 

COLOCANDO AO SEU 
SERVIÇO UMA DAS 
SUAS CARRINHAS
Só este ano foram feitos cerca de 8000km  

apoiando grupos de teatro, desportistas de 
várias modalidades, marchas populares 

e grupos escolares.

SOMOS UMA 
ECOFREGUESIA

Estamos a trabalhar com as escolas e 
associações para promover um programa de 

educação ambiental. Neste momento, estamos 
a trabalhar numa campanha de sensibilização  

à adoção de comportamentos e atitudes  
responsáveis na limpeza e de preservação 

do espaço público.

CAROLINA SIM-SIM, 
ATLETA EBORENSE 
NO CAMPEONATO 

DO MUNDO DE TIRO



UM PASSEIO DE BICICLETA FEZ COM QUE 
O DIA DO TRABALHADOR FOSSE TAMBÉM 
DIA DE DESPORTO

Numa iniciativa organizada em parceria 
pelas Uniões das Freguesias de Évora, Bacelo 
e Senhora da Saúde e Malagueira e Horta 
das Figueiras.

O CONTACTO COM O AMBIENTE E O 
APROFUNDAR CONHECIMENTOS EM RELAÇÃO 
AO QUE DE MELHOR A NATUREZA TEM PARA 
NOS OFERECER FORAM OS OBJETIVOS DA 
CAMINHADA DAS ERVAS CONDUZIDA PELA 
ENG.ª RUTE CARAÇA. 
Foi um dia em cheio em que além do passeio, 
a União das Freguesias organizou um almoço 
regional no Grupo Desportivo e Cultural do 
Bairro de St. António, confecionado pelos 
sócios da ARISA,  onde teve lugar uma atuação 
das Cantadeiras da Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos da Freguesia da Senhora 
da Saúde, bem como ao espetáculo As Canções 
de Abril com Ulisses Couvinha e David Mira.

FEIRA DE S. JOÃO

A União das Freguesias marcou a sua presença 
com um pavilhão e dinamizou com a contadora 
Bru Junça uma sessão de contos integrada no 
Ler em Família, que decorreu dia 25 de junho na 
Livraria Municipal localizada no Jardim Público.

POVO, TRADIÇÃO E CONVÍVIO ENCHERAM O 
POLIVALENTE NO BAIRRO DO BACELO PARA 
COMEMORAR O MAGUSTO.
Foram às centenas os presentes que, coletivamente,  
quiseram assinalar as comemorações do S. 
Martinho  no edifício da Associação de Moradores do 
Bairro do Bacelo.

 Com o apoio da União das Freguesias de Bacelo 
e Senhora da Saúde,  a Associação de Moradores  
do Bairro do Bacelo,  Associação de Moradores 
do Bairro de Santa Luzia, Bairro da Caeira e 
Quinta do Evaristo,  Associação de Moradores da 
Garraia, Associação de Idosos e Reformados do 
Bacelo e o Clube de Futebol Eborense, contando 
com a animação musical das Cantadeiras da 
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 
da Freguesia da Senhora da Saúde e do Grupo de 
Cantares da Associação de Idosos e Reformados 
do Bacelo, juntaram-se para organizar a festa.

PROMOVER O ENCONTRO DAS ASSOCIAÇÕES 
PARA DESENVOLVER PROJETOS EM 
CONJUNTO NAS FREGUESIAS

As estruturas agregadoras das populações, 
que compõem o Movimento Associativo, 
revelam-se essenciais quando, 
individualmente ou em conjunto, 
dinamizam a vida coletiva das freguesias.

A FREGUESIA RECEBEU O CONTANÁRIO, 
FESTIVAL DE CONTOS E FORMAS DE CONTAR

No início do ano letivo, os contos invadiram 
bibliotecas e escolas como forma de contribuir 
para a promoção do gosto e hábitos de leitura.

CAMINHADA DAS 
ERVAS

A EQUIPA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
BACELO E SENHORA DA SAÚDE 

Classificou-se em 1º lugar no Torneio 
Interfreguesias disputado com equipas das 
Uniões das Freguesias Malagueira e Horta 
das Figueiras, Nossa Senhora da Tourega e 
Guadalupe e das Freguesias de Nossa Senhora 
de Machede e de Azaruja.

APÓS A INAUGURAÇÃO DO PÓLO DE LEITURA 
PÚBLICA, MAIS DE UMA DEZENA DE POETAS 
POPULARES CONTINUARAM A ANIMAR A TARDE 
OFERECENDO OS SEUS VERSOS

Joaquim Figueiras foi o anfitrião, o principal 
dinamizador do Encontro de Poetas Populares e 
quem lançou o mote para todos os outros: “Para 
a cultura valorizar, biblioteca vamos ter para o 
povo consultar e a cultura enriquecer”. E porque 
a poesia não existe só declamada mas também 
cantada, o Grupo de Cantares da Associação de 
Idosos e Reformados do Bacelo seguiu-se aos 
poetas continuando a animar a tarde.

PASSEIO DE VERÃO ENVOLVEU 
MAIS DE DUZENTAS PESSOAS
Este ano, o destino escolhido foi o Forte de 
Peniche, local com importante significado na 
história da luta pela liberdade. Houve, ainda, a 
oportunidade de visitar a vila de Óbidos



HORÁRIOS DE 
ATENDIMENTO
O horário de atendimento da presidente da 
Junta da União das Freguesias de Bacelo e 
Senhora da Saúde é às terças-feiras, das 15h às 
17.30h no edifício do Bacelo e às quintas-feiras, 
no mesmo horário, no edifício da Senhora da 
Saúde.

REUNIÕES PÚBLICAS
A reunião da junta que se realiza às 19h da 
primeira quinta-feira de cada mês é pública, 
ou seja, a população tem direito a assistir e 
participar na mesma.

UNIÃO DAS 
FREGUESIAS 
NA INTERNET
Já pode acompanhar o trabalho da União das 
Freguesias nas redes sociais. 

Basta digitar o endereço:
www.uniaof-bacelosaude.pt
Está para breve a disponibilização do sítio na 
internet da União das Freguesias de Bacelo 
e Senhora da Saúde. Nesse espaço, além de 
ter as informações da Junta e da Assembleia 
de Freguesia, poderá ainda aceder ao Espaço 
Cidadão onde poderá obter vários documentos 
e requerimentos que serão tratados pelos 
serviços da Junta, sendo apenas necessário 
levantar posteriormente a documentação já 
assinada e carimbada.

Desde o dia 12 de julho que o edifício do 
Bacelo da União das Freguesias conta 
com uma nova biblioteca e um Pólo de 
Leitura Pública. Agora,  a leitura e a lite-
racia estão mais perto dos moradores, 
estando à disposição de todos, nesta que 
é uma parceria entre a Biblioteca Pública 
de Évora e a União das Freguesias de Ba-
celo e Senhora da Saúde.

Durante a inauguração, Gertrudes Pastor, 
presidente da Junta da União das Fregue-
sias, sublinhou o “tempo record” para 
“pôr de pé este projeto que vem no sen-
tido do cumprimento dos compromissos 
que assumimos com as populações de 

contribuir para a construção de serviços 
públicos de qualidade e de proximidade.”. 
Nas palavras da Presidente “Trata-se de 
um passo gigantesco no sentido da de-
mocratização do livro e da leitura, colo-
cando-o à disposição de todos, ou pelo 
menos acessível a cada vez mais pessoas, 
e mais próximo das pessoas.”, e, como 
frisou a diretora da Biblioteca Pública de 
Évora, Zélia Parreira, mesmo que deter-
minado livro não esteja naquele pólo de 
leitura, em 24 horas o mesmo estará dis-
ponível. Mais, não vai ser necessário ter 
um cartão, basta que esteja inscrito, ou 
que se inscreva, e fica com acesso direto 
à biblioteca.

A este Pólo de Leitura Pública soma-se 
outro na biblioteca do edifício da União 
das Freguesias no Bairro da Senhora da 
Saúde e onde toda a população também 
tem acesso.

E porque ter este tipo de estruturas tem 
de ser acompanhado de atividades, a 
União das Freguesias tem desenvolvido 
diversas atividades de apoio à leitura das 
quais se destaca o “Ler em Família” que 
quinzenalmente junta, nos edifícios das 
Juntas, contadores de estórias com todo 
o público que se quer deliciar com este 
tipo de iniciativas de promoção da leitura 
e da literacia.

Já se concretizaram exemplos de compro-
misso e colaboração direta entre cidadãos 
e União das Freguesias como são os casos 
dos moradores do Louredo / Senhor Jesus 
dos Aflitos e Garraia.
O empenho dos moradores, o diálogo e 
mediação da União das Freguesias de Ba-
celo e Senhora da Saúde e o contributo 
material e humano do Município consegui-
ram melhorar as condições de circulação 
na Estrada da Sisuda.

Desde Janeiro de 2014, vários moradores  
foram recebidos pela Junta deste órgão 
autárquico que, ouvidas as suas queixas, 
se colocou à disposição como um parceiro 
que quer fazer parte da solução. “À 
secretária nós sabemos o que se passa 
mas, nos locais, conseguimos perceber 
melhor a realidade” afirmou a presidente 
da Junta da União das Freguesias 
Gertrudes Pastor ao deslocar-se ao local. 
Dia 11 de junho, numa quinta cedida para 
servir como espaço de encontro entre 
os diversos intervenientes, reuniram-
se elementos do executivo desta Junta 
de Freguesia, vários moradores e o 
vereador João Rodrigues. Apresentados 
os argumentos dos moradores de forma 

a melhorar as condições do espaço 
onde vivem, o Município manifestou-se 
disponível para, e em sintonia com os 
esforços da União das Freguesias, fazer 
parte da solução. Criando sinergias e 
agregando esforços, o compromisso 
ficou assumido e confirmando a palavra 
dada as obras tiveram o seu início a 7 de 
julho, onde município, em conjunto com 
os moradores, disponibilizou máquinas, 
materiais e trabalhadores para melhorar 
aquela via de acesso.

Aos moradores do Louredo e Senhor Jesus 
dos Aflitos, a União das Freguesias de Ba-
celo e Senhora da Saúde disponibilizou o 
material necessário para a requalificação 
de vários caminhos que foi levada a efei-
to no fim de semana de 12 e 13 de julho. 
Apesar dos caminhos não serem  públicos, 
a União das Freguesias apoiou os habitan-
tes, através da disponibilização de mate-
rial (toutvenant) para empregar na requa-
lificação das vias de acesso. Planeada a 
distribuição do material para aquele fim 
de semana, a população articulou esforços 
e deitou mãos à obra, num exemplo de co-
laboração direta e de compromisso entre 
moradores e União das Freguesias.

ENVOLVENDO OS MUNÍCIPES 
ENCONTRAM-SE SOLUÇÕES (CONTINUAÇÃO)

PARCERIA COM A BIBLIOTECA PÚBLICA CRIA 
PÓLOS DE LEITURA


