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A OFICINA SOCIAL “REPARA”
ATUA NAS NOSSAS FREGUESIAS

exemplos mais recentes destas intervenções a pintura de muros e
caldeiras na praça dos Álamos, a pavimentação do largo no Bairro
de Stª Luzia, as melhorias na estrada Vale David à Garraia e a requalificação do jardim no Bacelo.

Desde março que a União das
Freguesias de Bacelo e Senhora
da Saúde, em conjunto com as
Uniões de Freguesias de Évora
(Centro Histórico) e de Malagueira e Horta das Figueiras, em
articulação com a Câmara Municipal de Évora, disponibilizam
o Repara que é uma nova resposta social que, através de pequenas reparações no domicílio
dos moradores destas freguesias, melhora a sua qualidade de
vida. O Repara presta serviços
de carpintaria, serralharia, eletricidade e eletrónica, canalização e pequena bricolage.
Podem solicitar a intervenção
do Repara os munícipes recenseados nas áreas das Uniões das

Escolas
Também as escolas, no âmbito das competências descentralizadas pelo Município, têm sido objeto de inúmeros arranjos e manutenção de edifícios e de substituição de equipamentos estragados.

DINAMIZAÇÃO CULTURAL COMO PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NA
FREGUESIA E VALORIZAÇÃO DOS AGENTES CULTURAIS LOCAIS
Em conjunto com diversos artistas locais e com associações e grupos que intervêm em Évora, a União das Freguesias tem sido parceira
e organizadora de diversos espetáculos que levam a cultura aos nossos bairros, aproximando-a da nossa comunidade e levada a cabo
pelos agentes e pessoas que aqui vivem e trabalham.

No Dia de Reis, o Canto das Janeiras levou
vários grupos musicais do nosso concelho a animar, em simultâneo, ruas e praças
dos bairros da Srª da Saúde, Frei Aleixo e St.
António, bem como outros bairros e ruas
da cidade, numa organização conjunta das
Uniões das Freguesias de Bacelo e Senhora
da Saúde, Évora (Centro Histórico), Malagueira e Horta das Figueiras e da Câmara
Municipal de Évora.

As Comemorações do Dia da Criança tiveram como ponto alto o Era Uma Vez Teatro
de Marionetas com a peça “O Bolo”, apresentada no Bairro do Bacelo.

O Bairro a Bombar, dinamizado pelos Gigabombos da Associação Cultural do Imaginário esteve nos bairros das Pites e Garcia de Resende.

Cine-concerto Tempo de ladrões, espetáculo que parte da apresentação de curtas
metragens do início do século passado,
musicadas ao vivo por António Bexiga no
piano e Zeps nas guitarras, uma ideia original e produção da Coleção B, Associação
Cultural, foi realizado nas sedes das freguesias do Bacelo e da Senhora da Saúde.
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Requalificação Urbana
A qualidade do espaço público das freguesias da Senhora da Saúde
e do Bacelo continua a estar no centro das prioridades de intervenção da junta. É no trabalho diário, sistemático, de limpeza de
ruas, num esforço de cooperação com as equipas municipais, que
mais se tem investido mas são também visíveis as intervenções
que marcam a diferença e vão aumentando a qualidade do espaço
público, nomeadamente, entre outros, através da instalação e manutenção de equipamentos, arranjos de passeios requalificação de
jardins, pintura de muros, reparação e instalação de bancos. São
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Freguesias associadas que se
encontrem em situação de insuficiência económica e social,
com idade igual ou superior a
65 anos e sem possibilidades
de apoio no agregado familiar,
ou, ainda em caso de doença,
deficiência ou outra situação
de dificuldade específica de caráter permanente. Ter o Cartão
Social do Munícipe ou estando
integrado noutros programas
criados pelo Município no âmbito do apoio social, ou demais
situações de comprovada perda
de autonomia e/ou isolamento
também dão direito a poder solicitar os serviços desta Oficina
Social.

A Sociedade Recreativa e Dramática Eborense levou as marchas populares junto à
Associação de Moradores do Bairro do Bacelo e a Banda Filarmónica do Grupo União
e Recreio Azarujense esteve no jardim da
Rua da Juventude, no Bairro do Bacelo.

Na noite de 19 de julho o grupo eborense
Rodapé levou dezenas de pessoas ao jardim
da Rua da Juventude, no Bairro do Bacelo.
Cantando em português temas de raiz tradicional, os Rodapé e ofereceram boa música
num espaço que foi requalificado há pouco
tempo e que deve ser vivido por todos.

FREGUESIAS DEFENDEM A
ÁGUA PÚBLICA

JARDIM REQUALIFICADO
AGRICULTURA URBANA E
PELOS ALUNOS DA ESCOLA PERIURBANA

A água é um bem essencial que se deve
manter no domínio público.

Na Rua da Juventude, no bairro do Bacelo.

Tendências, potencialidades e desafios foi
o título da conferência que teve lugar no
Palácio D. Manuel.

> PÁG. 2

> PÁG. 3

> PÁG. 7

HORÁRIOS
ATENDIMENTO
Edifício do Bacelo
Ininterruptamente
das 9:00 às 17:00
de Segunda a Sexta-feira
Edifício da Senhora da Saúde
Ininterruptamente
das 9:00 às 17:00
de Segunda a Sexta-feira
ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Edifício do Bacelo
3ªfeira das 15:00 às 17:30
Edifício da Senhora da Saúde
5ªfeira das 15:00 às 17:30
BIBLIOTECA DO BACELO
// PÓLO DE LEITURA PÚBLICA DA
BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA
10:00 às 12:00 // 16:00 às 19:00
Segunda a Sexta-feira
BIBLIOTECA DA SENHORA DA SAÚDE
// PÓLO DE LEITURA PÚBLICA DA
BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA
10:00 às 12:00 // 16:00 às 19:00
Segunda a Sexta-feira

EDITORIAL
Dois anos de experiência como união de
freguesias e reforça-se a nossa opinião de
que esta agregação não contribuiu para
aproximar o poder local das pessoas e dos
problemas concretos do seu dia-a-dia.
Porém, a convicção de que é no contacto direto com as situações e com os seus
intervenientes que podemos encontrar
as melhores soluções permitiu-nos intensificar e valorizar o diálogo com as
associações, as escolas, os moradores e
com todos os agentes vivos das freguesias
elegendo-os como parceiros privilegiados na definição das prioridades para as
freguesias e à altura de cooperar na busca das melhores soluções nos diferentes
domínios. É nesta relação próxima, da
qual salientamos também os contributos
de todos os que nos procuram nos atendimentos semanais, dos que nos enviam por
correspondência o seu olhar crítico e de
todos os que nos abordam na rua para nos
chamar a atenção para um problema ou
para sugerir uma solução que encontramos fundamentos para a nossa acção, claramente marcada pelo sentido de um serviço público orientado para a salvaguarda
dos direitos das pessoas e em prol do bem
estar e qualidade de vida de Todos.
É oportuno referir que, também, na relação com o Município se têm conseguido
estratégias de proximidade com resul-

tados muito positivos quanto à identificação dos problemas e potencialidades
do território. Falamos da cooperação
direta com os trabalhadores e da articulação com os responsáveis pelos diferentes sectores mas não desvalorizamos
a importância que a iniciativa da Câmara Municipal de Évora “Pelos Caminhos
do Concelho” assumiu, proporcionando
aos responsáveis políticos e aos técnicos
responsáveis das várias áreas o contacto
direto com as populações e com conhecimento no terreno dos problemas a resolver.
Por fim, salientamos a importância da
cooperação institucional entre as uniões
de freguesias de forma a contribuir para
a construção de uma cidade territorial,
cultural e socialmente mais equilibrada e
coesa da qual é um bom exemplo na área
social o projeto REPARA – Oficina Social.
É nesta relação de partilha e cooperação
com as pessoas e as instituições que as
representam que nos revemos e, por isso,
lhes damos contas nesta publicação da
atividade mais significativa em cada uma
das áreas da nossa intervenção.

Agricultura Urbana e Periurbana - tendências, potencialidades e desafios foi o título
da conferência que teve lugar no Palácio D.
Manuel, no passado dia 26 de junho, integrada no programa da Feira de S. João na
qual o Professor Yves Cabannes, urbanista
e especialista em desenvolvimento urbano
e municipal, foi o convidado tendo como
comentadores convidados a Diretora Regional de Cultura do Alentejo Ana Paula
Amendoeira, José Francisco da Veiga da Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Alentejo, Teresa Pinto Correia do ICAAM
(Instituto de Ciências Agrárias, Ambientais
e Mediterrânicas da Universidade de Évora). Esta conferência foi organizada pela Câmara Municipal de Évora e pelas Uniões das

Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde,
Évora (Centro Histórico), e de Malagueira e
Horta das Figueiras.
A importância da agricultura urbana e periurbana ficou suficientemente demonstrada pelo orador, comentadores e outros participantes no debate, bem como na análise
das tendências, experiências e movimentos
sociais que, sendo globais, têm a sua expressão local na cidade de Évora. Dada a importância do tema e a sua pertinência para a
cidade de Évora, considerando as experiências em curso, este é um debate em aberto
que esperamos poder vir a ser aprofundado
brevemente, com a participação do Professor Yves Cabannes e os outros especialistas
presentes na conferência.

CAMINHADA DAS ERVAS
O Aqueduto da Água de Prata foi um denominador comum às Uniões das Freguesiasde Bacelo e Senhora da Saúde, Malagueira
e Horta das Figueiras, de Évora (Centro
Histórico) e da Freguesia da Graça do Divor
que, com a Câmara Municipal de Évora, organizaram a Caminhada das Ervas que decorreu dia 24 de maio.

Gertrudes Pastor
Presidente da União das Freguesias
de Bacelo e Senhora da Saúde

A QUALIDADE DO AMBIENTE
E DO ESPAÇO PÚBLICO É RESPONSABILIDADE DE TODOS

FREGUESIAS
DEFENDEM
A ÁGUA
PÚBLICA
NA FEIRA
DE S. JOÃO
O Aqueduto da Água da Prata foi o elemento central da exposição com o tema
Água um Bem Público, presente no Pavilhão Municipal na Feira de S. João deste
ano. Representando simbolicamente o
património arquitetónico e a importância que a água pública assumiu ao longo
dos tempos. Foi esta a forma escolhida
pelas freguesias representadas no pavilhão das Uniões das Freguesias de Évora
(Centro Histórico), Bacelo e Senhora da

AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA

Saúde, Malagueira e Horta das Figueiras,
Nossa Senhora de Guadalupe e Nossa
Senhora da Tourega e as Freguesias de
Graça do Divor, S. Miguel de Machede,
S. Bento do Mato e Nossa Senhora de
Machede.
Esta foi uma manifestação clara e inequívoca de manifestar a vontade política das freguesias representadas de que
a água é um bem essencial que se deve
manter no domínio público.

O envolvimento de vários agentes da comunidade com a União das Freguesias de
Bacelo e Senhora da Saúde, que desenvolvem e promovem comportamentos ambiental e socialmente responsáveis, está a
beneficiar o espaço público e a valorizar
o ambiente. Com iniciativas como a Freguesia Viva, que pretendem sensibilizar a
comunidade para a necessidade de adotar
atitudes de proteção e preservação do ambiente, começando pela sua rua, o seu bairro e a sua freguesia. Esta ação, que ocorreu
em março, foi organizada pela equipa de
projeto Ecoescolas do Agrupamento de Escolas nº4 de Évora, pelos departamentos
de Educação Especial e de Educação Física
do mesmo agrupamento e pela Associação
de Reformados e Idosos do Bacelo, contou
ainda com o apoio da União das Freguesias
de Bacelo e Senhora da Saúde e da Câmara
Municipal de Évora, e teve como objetivo
alertar para as problemáticas do ambiente, promoveu uma aula de fitness, música

e um ecopiquenique que envolveram centenas de pessoas.
De forma a combater a acumulação de fruta
nas ruas, a União das Freguesias promoveu
várias iniciativas denominadas Apanha das
Laranjas. Muitos voluntários populares, do
agrupamento de escuteiros 890, do Clube de
Voluntariado e do Clube Solidário do Agrupamento de Escolas n.º 2, em conjunto com
os responsáveis pela limpeza do espaço público das nossas freguesias, limparam as laranjeiras das avenidas Pedro Álvares Cabral
e Heróis do Ultramar. As laranjas colhidas
abasteceram os refeitórios das várias escolas daquele agrupamento escolar e, para a
professora Paula Ramalho, coordenadora
do projeto eco-escolas do Agrupamento de
Escolas n.º 2, esta é “uma forma dos miúdos
aprenderem a respeitar o espaço público”
numa parceria entre a comunidade escolar
e a União das Freguesias que beneficia em
muito toda a comunidade local.
Reutilização, reciclagem e redução foram

palavras repetidas na Escola Básica Galopim de Carvalho pelos animadores desta
União das Freguesias que ali se deslocaram para dinamizar a atividade Ecocidadão
em Ação. Com o objetivo de sensibilizar os
mais jovens para as questões ambientais
e pelo respeito pelo ambiente, contaram-se estórias, entregaram-se livros de papel
reciclado, assistiu-se ao filme de animação
Capitão Recy Cladus e foi assinada, pelas
duas turmas do 3.º ano, a Carta de Compromisso, onde todos se comprometeram
a ser ecocidadãos. Esta campanha de sensibilização pretende também alertar para a
importância da separação e reutilização de
artigos usados como garrafas e embalagens
e deslocou-se também à Associação de Idosos e Reformados do Bacelo.Esta ação que
foi levada à prática nas escolas e jardins de
infância dos agrupamentos nº 2 e nº 4 de
Évora e nas associações de idosos e reformados abrangeu um nº total 855 alunos e
mais de 50 idosos.

UM ANO DE POLOS DE LEITURA PÚBLICA
NAS BIBLIOTECAS DO BACELO E
SENHORA DA SAÚDE
Há já um ano que as freguesias da Senhora
da Saúde e do Bacelo têm, nos edifícios das
Juntas de Freguesia, Pólos de Leitura Pública que resultam da cooperação entre a
União das Freguesias e a Biblioteca Pública
de Évora.
O acesso aos livros e à leitura é hoje mais
fácil. Qualquer cidadão pode ser utilizador
destas bibliotecas, tendo a possibilidade de
requisitar qualquer livro aí disponível ou
ter, em 24horas no máximo, acesso a qual-

quer título existente na Biblioteca Pública
de Évora. Assumimos que as bibliotecas das
nossas freguesias devem também cumprir
objetivos nas dimensões cultural, social e
educativa. Por isso, são levadas a cabo diversas iniciativas dirigidas a todos os públicos
e que contaram com o envolvimento e participação de professores, pais e alunos das escolas, de eleitos e trabalhadores da junta, de
escritores e ilustradores e de muitos outros
voluntários e amigos das nossas bibliotecas.

HORÁRIOS
BIBLIOTECA DO BACELO
• PÓLO DE LEITURA PÚBLICA DA
BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA
10:00 às 12:00 // 16:00 às 19:00
Segunda a Sexta-feira
À Quinta-feira encerra às 20:00

Ler em Família tem
palco alternadamente
nos dois edifícios das
Juntas de Freguesia onde,
quinzenalmente, vários
contadores animam a tarde
de miúdos e graúdos.

BIBLIOTECA DA SENHORA DA SAÚDE
• PÓLO DE LEITURA PÚBLICA DA
BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÉVORA

Luís Correia Carmelo animou sessões
de contos nas duas bibliotecas, que contaram com a presença de mais novos e
mais velhos, onde narrou vários contos
de tradição oral e favoreceu o intercambio e partilha de outras histórias e contos
do conhecimento do público.

10:00 às 12:00 // 16:00 às 19:00
Segunda a Sexta-feira
À Quarta-feira encerra às 20:00

O Ler em Família especial de Natal contou com a presença do contador Carlos
Marques. Crianças e pais estiveram pre- Isabel Bravo apresentou o seu livro
sentes, reavivaram-se as memórias de “Amali e Abdul do outro lado do Muro”
pais e avós e ensinaram-se estórias e con- a 17 de junho.
tos aos mais novos.

A Estafeta de Contos, no âmbito da décima
terceira edição das Palavras Andarilhas, encontro promovido pela Biblioteca Municipal de Beja, passou pela sede do Bacelo da
União das Freguesias de Bacelo e Senhora
da Saúde e o calor das palavras fez aquecer
o frio do final daquela tarde de janeiro.

A poesia dominou a tarde de 20 de março
assinalando, deste modo, as comemorações do Dia Internacional da Poesia. O som
da guitarra tocada por João Cágado acrescentou melodia aos poemas recitados por
Teresa Cuco e Margarida Morgado.

Nos edifícios da Senhora da Saúde e do Bacelo da União das Freguesias, na presença
de crianças da Escolas EB1 do Bairro da
Câmara, bem como dos Jardins de Infância Garcia de Resende e do Centro Comunitário Pastorinhos de Fátima, o autor de
“Anuro, sapo sapinho, sapo sapão” Carlos
Canhoto apresentou a sua obra.

Nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, o Ler em Família de 12 de
março contou com uma dinâmica teatral
acerca da História do Dia da Mulher protagonizada por Célia Champlon, Isalina
Pereira, Rui Melgão, Maria Margarida
Rita e Nuno Camelo.

A biblioteca da Junta de Freguesia da Senhora da Saúde encheu para ver e ouvir
os contos e histórias contados e cantados
por pais e filhos do 3.º ano da Escola EB1
do Bairro da Câmara. Beatriz e Ricardo
Pinto, Élia e José Pedro Amaral, Daniela e Nuno Ferreira foram apenas alguns
dos protagonistas do Ler em Família que
decorreu a 22 de abril.

Nos dias 15 e 19 de abril a sua União das
Freguesias dinamizou o Histórias para Bebés, em jardins de infância da área da freguesia do Bacelo.

Mais um ano houve o Encontro de Poetas
Populares no dia 18 de julho. Feliciano
Figueiras foi o poeta convidado a apoiar
a organização do evento que reuniu uma
dúzia de conhecidos poetas populares que
evocaram Évora, a freguesia do Bacelo e a
sua Biblioteca, a sociedade contemporânea, a vida e a morte, o património e a
própria poesia.

Durante o mês de julho Rui Melgão animou
sessões de leitura que tiveram lugar na Biblioteca do Bacelo dirigidas aos Jardins de
Infância da freguesia.

No edifício da Junta de Freguesia do Bacelo, no dia 17 de março, teve lugar a peça
de teatro Alentejo, Alentejo, o mais recente
trabalho do Clube de Teatro dos Alunos da
EB 2,3 Conde de Vilalva, onde a narração
teatral e as tradições alentejanas se cruzaram num espetáculo onde o cantar típico
do Alentejo foi honrado.

Ana Maria Cardoso, Margarida Estevinho e Rui Melgão foram os contadores
que dinamizaram o Ler em Família subordinado ao tema “Histórias em Português”, que teve lugar a 25 de fevereiro na
sede da Junta de Freguesia da Senhora
da Saúde.

A diretora da Biblioteca Pública de Évora Zélia Parreira e a presidente da União
das Freguesias Gertrudes Pastor dinamizaram o Ler em Família, que a 15 de
julho no edifício da Senhora da Saúde se
subordinou à comemoração do primeiro aniversário dos Pólos de Leitura da
Biblioteca Pública nas bibliotecas.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
BACELO E SENHORA DA SAÚDE
PROMOVEU SESSÕES DE
ESCLARECIMENTO SOBRE AS
CONTAS DA LUZ
Quais as mudanças no mercado de fornecimento de energia, quais as diferenças entre
os mercados regulado e livre, os processos
de mudança de comercializadores, quais as
vantagens da energia solar ou mesmo dicas para a poupança de eletricidade foram
temas falados nas sessões que decorreram
nas sedes das juntas de freguesia do Bacelo
(29 de janeiro) e da Senhora da Saúde (11
de fevereiro). Em colaboração com a DECO
PROTESTE foi possível apoiar, através do
esclarecimento e de informações mais
aprofundadas, incentivando a população
para que tenha mais conhecimento face
a estas questões e possa poupar nas suas
contas de eletricidade.

25 DE ABRIL: FAZER DE CADA COMEMORAÇÃO
UM ATO DE CONSTRUÇÃO DA DEMOCRACIA
Para esta autarquia comemorar o 25 de
Abril e as suas conquistas é afirmá-las
através da organização de ações que promovam os valores que foram conquistados
pela Revolução dos Cravos.
A 9 de abril foi inaugurada a exposição
Adriano Correia de Oliveira, Homem de
Abril, no edifício do Bacelo da União das
Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde.
Se fosse vivo, Adriano Correia de Oliveira
faria 73 anos naquela noite e foram muitos
os que evocaram a a sua memória enchendo a sala. Gertrudes Pastor afirmou a importância deste tipo de iniciativas que evocam a memória de um dos artistas maiores
da resistência ao fascismo e do período
subsequente à Revolução dos Cravos, para
a presidente da União das Freguesias, o 25
de Abril tem e deve ser evocado e comemorado para que a memória não se apague
e persista a consciência da defesa dos direitos conquistados. O cantor Vitorino Salomé narrou vários episódios de vida que

partilhou com Adriano Correia de Oliveira
e Nuno do Ó evocou a sua memória com
várias músicas que tornaram célebre aquele Homem de Abril.
Na Junta de Freguesia da Senhora da Saúde foi inaugurada, a 17 de abril, a exposição
A Revolução na Imprensa, 25 de Abril de
1974 que foi feita com jornais cedidos pela
Biblioteca Pública de Évora e organizada
com o apoio do jornalista Carlos Júlio. Recordar e transmitir aos mais novos o papel
da imprensa nos primeiros dias da Revolução, bem como chamar a atenção para as
profundas mudanças observadas na área
da comunicação desde então, foram os
objetivos da exposição que revelou o testemunho histórico de todos aqueles jornais.
Muitos alunos de escolas básicas visitaram
a exposição e os alunos da Escola EB1 do
Bairro da Câmara tiveram, ainda, a oportunidade de estar à conversa com Carlos Júlio
acerca do papel que o 25 de Abril teve na
imprensa portuguesa.

A ATIVIDADE FÍSICA NA PROMOÇÃO
DA SAÚDE E BEM-ESTAR
O combate ao sedentarismo e o estímulo
à prática regular de atividade física têm
motivado a equipa da Junta da União
das Freguesias a promover várias iniciativas com este objetivo mas também a
investir na melhoria dos equipamentos
e espaços públicos.

A jornada de 9 de maio, da 9.ª edição do Torneio da Malha Interfreguesias, decorreu no
largo em frente ao edifício da Junta de Freguesia do Bacelo e envolveu 9 equipas que
competem no Torneio da Malha Interfreguesias, que já conta com a sua 9.ª edição.
Elementos das equipas das freguesias de
S.Sebastião da Giesteira, Boa-Fé, Canaviais,
Bacelo e Senhora da Saúde fizeram por tomar a dianteira do torneio que animou a
tarde de sábado no Bairro das Corunheiras.

BAIRRO DO BACELO TEM JARDIM
REQUALIFICADO PELOS ALUNOS DA
ESCOLA BÁSICA CONDE DE VILALVA
Para assinalar o Dia internacional do Ambiente, dia 5 de junho, dezenas de alunos
da Escola Conde Vilalva estiveram presentes na abertura do jardim da Rua da Juventude, no bairro do Bacelo.
A requalificação daquele jardim foi levada
a cabo por 34 alunos daquela escola numa
parceria entre a União das Freguesias de
Bacelo e Senhora da Saúde, a Câmara Municipal de Évora e o Agrupamento de Escolas n.º 4 - Eco-Escolas da Escola Básica
Conde de Vilalva.
Durante a iniciativa, Gertrudes Pastor, presidente da União das Freguesias, salientou
o empenhamento de alunos e professores
na requalificação do jardim, afirmando
acreditar que esta é uma forma de ajudar
na formação de cidadãos ativos e responsáveis pelo património coletivo.
O facto desta freguesia ser uma das seis
eco-freguesias existentes em Portugal é,
para a autarca, razão mais que suficiente
para justificar o importante investimento que aquela iniciativa representa para a

União das Freguesias. Lançando o apelo
para que aquele jardim seja devidamente
estimado por todos, Lurdes Batista, diretora do Agrupamento de Escolas n.º 4, sublinhou a importância que a utilização cidadã
tem no sentido de manter digno aquele espaço.
A Câmara de Évora fez-se representar pela
sua vice-presidente Élia Mira, e pelo vereador João Rodrigues. Élia Mira agradeceu a parceria que tornou possível aquela
requalificação, bem como a ação de todos
os intervenientes envolvidos naquele processo e que tornou possível que a população possa usufruir de um espaço aprazível
como aquele. Na iniciativa que pretendeu
assinalar a nova cara do jardim da Rua da
Juventude houve muita animação que esteve a cargo do Clube de Teatro da Escola Básica Conde Vilalva, do Grupo Pele e Fole da
Associação Cultural do Imaginário e também de vários alunos da Escola Secundária
André de Gouveia que frequentam o curso
profissional de Artes do Espetáculo.

Em articulação com a Câmara Municipal de
Évora, foi possível colocar à disposição de
toda a população vários equipamentos desportivos que estão instalados desde o dia 25
de abril na Avenida Fernando Pessoa (em
frente à Associação de Idosos e Reformados
do Bacelo) e na Ecopista (junto ao cruzamento com a Rua Bacelo Oeste).
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência,
cuja organização resultou de uma parceria entre a Cercidiana e os departamentos
de educação especial e de educação física
do agrupamento de escolas nº4 de Évora
com o apoio da União das Freguesias, realizaram-se dois eventos desportivos sob o
lema “Vamos fintar a discriminação”. No
dia 25 de novembro no Polidesportivo do
Bacelo, o Jogo de Futebol Inclusivo entre
as equipas da CERCIDIANA e da Escola Básica Conde de Vilalva, e o segundo, Basket
em Cadeira de Rodas, realizou-se a 5 de dezembro na Escola Básica Conde de Vilalva.
Este último jogo contou com a presença de
dezenas de alunos daquela escola e de vários utentes da CERCIDIANA.

CENAS AO SUL
UNIÃO DAS FREGUESIAS AJUDA OS BOMBEIROS

A União das Freguesias de Bacelo e Senhora
da Saúde, a Junta de Freguesia de Canaviais
e os Caminheiros de Évora, com o apoio da
Câmara Municipal de Évora, organizaram a
Caminhada das Sopas que valoriza o contacto com o ambiente, com o espaço rural
e o convívio. A 5.ª edição da Caminhada das
Sopas decorreu a 10 de maio e as receitas reverteram a favor do Conservatório Regional
de Évora – Eborae Mvsica.

A União das Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde, no dia 15 de maio, em
conjunto com as Uniões de Freguesias
de Évora (Centro Histórico), Malagueira
e Horta das Figueiras e a Junta de Freguesia de Canaviais entregaram três dezenas
de fardas aos Bombeiros de Évora. Sendo
sobejamente conhecidas as dificuldades
dos bombeiros, a União das Freguesias
não podia deixar de se associar à entrega
de trinta e um fardamentos para os elementos profissionais do corpo de bombeiros eborense. Numa sessão onde estiveram presentes o presidente da direção

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Évora, os comandante
e subcomandante da corporação, lembraram que aquelas fardas são usadas
todos os dias pelos homens e mulheres
que assumem, em permanência, funções
naquela corporação.
Aqueles fardamentos, orçados em cerca
de três milhares de euros, representam
a consideração, respeito e vontade em
ajudar por parte das freguesias aos soldados da paz do que, com a sua coragem
e determinação estão sempre prontos a
socorrer as populações.

Uniões das Freguesias associam-se à Câmara Municipal e Entidade Regional de Turismo para tornar possível a 2.ª edição do Cenas ao Sul.
A União das Freguesias de Bacelo e Senhora
da Saúde assinou a 6 de julho o acordo para
a II edição do Festival Cenas ao Sul – Encontros com Luz, Formas, Sons e Afetos.
Em conjunto, a Câmara Municipal de Évora,
a Entidade Regional de Turismo e as Uniões
das Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde, Évora (Centro Histórico) e Malagueira e
Horta das Figueiras comprometeram-se na
bem sucedida estratégia de animação do
concelho, nomeadamente nas freguesias
envolvidas.

