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Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a abertura do Concurso Público para a Prestação de 

Serviços, no âmbito do Plano Tecnológico do 1.º Ciclo (E - Escolinhas), para a ligação das Escolas EB1 e 

EB1/JI do Município com infra-estrutura de acesso wireless, para utilização da Internet em banda larga. 

Foram ainda aprovadas as peças do referido procedimento concursal, composição do júri e delegar no 

júri do procedimento, as competências para a prestação de esclarecimentos e audiência prévia, nos 

termos e para os efeitos do n.º 2 do Artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos. – Concurso Público 

para a Prestação de Serviços, no âmbito do Plano Tecnológico do 1.º Ciclo (E - Escolinhas), 

para a Ligação das Escolas EB 1 e EB1/JI do Município com Infra-estrutura de Acesso 

Wireless, para Utilização da Internet em Banda Larga. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para a Associação Partilha – 

Associação de Moradores do Bairro do Zambujal, no âmbito do Projecto Piloto Mediadores Municipais do 

ACIDI para a comparticipação no vencimento de Mediador Municipal. 

O Projecto em causa tem como objectivo melhorar o acesso das comunidades ciganas a serviços e 

equipamentos locais, e promover a comunicação entre a comunidade cigana e a comunidade envolvente, 

com vista à prevenção e gestão de conflitos. – Projecto Piloto Mediadores Municipais. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado uma transferência de verba para a Junta de Freguesia 

da Falagueira, para fazer face aos custos envolvidos na organização e dinamização da VI Milha Urbana 

Falagueira Jovem, no âmbito da actividade “Caminhar pela Saúde e Bem Estar”, a realizar no próximo 

dia 23 de Junho de 2011. A aludida iniciativa tem como objectivo a prática da actividade física e 

desportiva regular da população, numa perspectiva de criar e diversificar ofertas desportivas para a 

população, incentivando à adopção de estilos de vida mais activos e saudáveis, aumentando a qualidade 

de vida. – VI Milha Urbana Falagueira Jovem. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a transferência de uma verba para o Agrupamento de Escolas 

D. João V, para fazer face às despesas decorrentes da realização do Acto Eleitoral para as Eleições 

Presidências, que teve lugar no passado dia 23 de Janeiro do ano em curso. – Eleições Presidências – 

Transferência de Verba. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado nomear para membro do Júri da 14.ª Edição do Prémio 

Literário Orlando Gonçalves, e na qualidade de representante do Município da Amadora, o escritor e 

crítico literário Manuel Simões. – 14.ª Edição do Prémio Literário – Membro do Júri. 
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No âmbito do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia do Município da Amadora, a 

Câmara Municipal da Amadora aprovou atribuir o nome do Padre Sidónio Gomes Peixe a uma artéria do 

Município, como reconhecimento do seu trabalho e empenho pessoal em prol da população da Amadora. 

– Atribuição de Toponímia. 


