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RESUMO DE DELIBERAÇÕES

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento de
Jorge Claudino da Silva Pité, professor, autor, dramaturgo e educador, lecionou na década
de 70 Educação Física no Liceu Normal da Amadora (atual Escola Secundária da Amadora).
Em 1988 tornou-se membro fundador da Associação de Professores de Ciências
Económicas e Sociais, permaneceu na Escola Secundária da Amadora até ao ano de 2013,
onde lecionou Geografia, Economia, Direito e Sociologia.
É autor de dois livros escolares, com grande referência na área da disciplina de sociologia,
designadamente Sociologia 12.º Ano – Novos Programas.
Jorge Pité ficará para sempre ligado à cidade da Amadora, e à sua cultura, nomeadamente
nas artes de palco – o teatro e a dança, e através do seu exemplo, tocou múltiplas gerações
de crianças, jovens e adultos, sendo, por muitos, considerado o Pité “pai”. - Voto de Pesar.

A Câmara Municipal da Amadora aprovou um voto de pesar pelo falecimento de Albino
Moura, pintor, ceramista, escultor e poeta. Foi assumidamente autodidata, desenhou desde
sempre e teve uma carreira como ilustrador, tendo trabalhado também em publicidade, mas
efetivamente depois da Revolução de Abril a sua produção foi mais significativa.
O Mestre é um nome relevante das artes plásticas em Portugal, percorreu diferentes
caminhos profissionais, e ao longo da sua vida construiu uma obra significativa, reconhecida
internacionalmente, e presente em coleções públicas e privadas, exposta em museus e
galerias nacionais e estrangeiras, nomeadamente no acervo de arte municipal.
Recebeu inúmeros prémios nacionais e internacionais na área das Artes Plásticas, e
recebeu várias distinções ao longo da sua carreira, além da Medalha de Ouro de Mérito
Cultural, atribuída pela Câmara Municipal de Almada, a Medalha de Mérito Municipal pela
Câmara Municipal do Seixal e a Medalha de Prata da Costa do Estoril. – Voto de Pesar.

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento de
Maria Alberta Rovisco Garcia Menéres que entre o ano de 1965 a 1973 exerceu como pro-

fessora do Ensino Técnico, Preparatório e Secundário, nas disciplinas de Língua Portuguesa
e História, a direção de encontros educativos entre professores e alunos, levados a cabo em
câmaras municipais e instituições de ensino preparatório, secundário e superior, com temas
como “O Ensino e a Poesia”, “Criatividade no Ensino” e “Leituras e Escritas”.
Contactou com o público infanto-juvenil fora da literatura, sendo a dirigente do
Departamento de Programas Infantis e Juvenis da RTP (1974 a 1986).
Durante a década de 80, a sua obra é distinguida com o Grande Prémio Calouste
Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens, pela “manutenção de um alto nível de
qualidade”.
A 8 de junho de 2010, Maria Alberta Menéres foi agraciada com o grau de Comendadora da
Ordem do Mérito, ano em que lançou a obra infanto-juvenil Camões, o Super Herói da
Língua Portuguesa. - Voto de Pesar.

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a minuta do Contrato de Arrendamento
Não Habitacional a celebrar entre o Município da Amadora e a Associação de Cultura e
Desporto da Brandoa (ABCD), no âmbito do apoio ao movimento associativo e relativo à
fração sita na Avenida Ruy Luis Gomes/Serra do Marco à Brandoa e Casal Penedo, na
freguesia da Encosta do Sol. - Contrato de Arrendamento.

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a minuta do Contrato de Arrendamento Não
Habitacional a celebrar entre o Município da Amadora e a Instituição Santa Casa da
Misericórdia, no âmbito do apoio ao movimento associativo e relativo à fração sita na
Avenida Canto e Castro, na freguesia da Mina de Água. - Contrato de Arrendamento.

