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A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 11.ª Modificação às Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades Municipais) e Orçamento Ordinário do ano de 2008. – 

Modificação às Grandes Opções do Plano e Orçamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado atribuir uma verba para o Agrupamento de Escolas José 

Cardoso Pires, para fazer face a despesas relacionadas com a abertura e início das actividades da Escola 

Básica José Garcês. – Agrupamento de Escolas José Cardoso Pires – Apoio. 

 

Pela Câmara Municipal foi aprovada a adjudicação, a respectiva minuta do contrato e a nomeação do 

coordenador de segurança em obra referente ao Concurso Público para a execução da rede de 

iluminação pública em diversos arruamentos na zona sul do concelho. – Concurso Público para a 

Execução da Rede de Iluminação Pública em Diversos Arruamentos na Zona do Concelho. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aceitou a doação de um conjunto de livros e objectos pertencentes à 

viúva do Dr. Fernando Piteira Santos, os quais serão integrados na colecção bibliográfica a disponibilizar 

na futura Biblioteca Municipal Piteira Santos. – Aceitação de Doação de Livros. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aceitou a doação de um conjunto de obras da área de Direito 

pertencentes ao Dr. Arlindo Pinto, as quais serão integradas na colecção bibliográfica a disponibilizar na 

futura Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos. – Aceitação de Doação de obras. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aceitou a doação de um conjunto de originais dos autores de Banda 

Desenhada, a saber, Servais Tiago, Carla Pott e José Garcês, bem como livros doados pela viúva do 

Inspector Varatojo, os quais serão integrados na colecção bibliográfica do Centro Nacional de Banda 

Desenhada e Imagem (CNBDI). – Aceitação de Doação de Obras. 

 

Pela Câmara Municipal foi autorizado doar à Igreja Matriz da Amadora, uma ampliação da imagem da 

referenciada Igreja em construção e quinze painéis alusivos à vida da igreja, devendo aqueles elementos 

ficar em exposição permanente e/ou acessível ao público, contribuindo, desta forma para o 

desenvolvimento dos direitos de cidadania da comunidade local, nomeadamente, o direito à educação e 

o direito à cultura. – Autorização de Doação. 


