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Programa:
09h00: Concentração junto às instalações
da Junta de Freguesia no Bairro do Bacelo

09h30: Visita pela freguesia e instituições

12h30: Pausa para almoço

15h00: Continuação da visita pela freguesia e instituições

17h00: Encontro com a população nas instalações
da Junta de Freguesia no Bairro do Bacelo

CARO(A) MUNÍCIPE
Cumprindo um compromisso eleitoral, iniciámos esta nova forma de relacionamento da Câmara com 
as populações e com as instituições a que chamámos “Pelos Caminhos do Concelho, ao Encontro 
das Populações”. Estamos a pôr em prática uma gestão aberta e participada em que a sua opinião 
conta! No próximo dia 23 de Maio de 2015, sábado, o Presidente da Câmara Municipal e os 
Vereadores com pelouros vão estar aí, na sua Freguesia, vão ao seu encontro, apelam à sua 
participação. Queremos dar a cara, falar olhos nos olhos, ouvir as suas preocupações, as suas 
críticas, as suas propostas e aspirações. Acreditamos que, conhecendo e falando no local, será mais 
fácil procurar as melhores soluções para os problemas e contribuir para maior desenvolvimento e 
justiça na Freguesia e no Concelho. Sabemos que as condições de vida dependem, em primeiro lugar, 
das políticas dos governos que determinam a organização geral do Estado, os rendimentos e a 
distribuição da riqueza nacional pelos cidadãos e pelas Regiões, resultando em graves desigualdades 
sociais e territoriais. A Câmara Municipal de Évora não aceita este estado de coisas. A Câmara 
Municipal, apesar da dificílima situação económica e financeira que encontrou, apesar dos cortes de 
verbas e das leis injustas a que está sujeita, está determinada - no que dela depende - a contribuir para 
melhorar as condições e qualidade de vida das populações.

Em conjunto, vamos trabalhar para uma vida melhor! Venha participar!
Conte connosco, nós contamos consigo!

O Presidente da Câmara Municipal,
Carlos Pinto de Sá


