
 

 

 
 

REUNIÃO DE CÂMARA DE 3 DE JUNHO DE 2020 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado um Voto de Pesar pelo falecimento da 

ficcionista, ensaísta e dramaturga Maria de Fátima de Bivar Moreira de Brito Velho da Costa, 

que faleceu no dia 23 de maio do ano em causa. 

Licenciou-se em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 

tinha o curso do Grupo-Análise da Sociedade Portuguesa de Neurologia e Psiquiatria. 

Em 1972, em coautoria com Maria Teresa Horta e Maria Isabel Barreno, escreveu Novas 

Cartas Portuguesas, que lhes valeu o epíteto de as “Três Marias, e que denunciava uma 

oposição aberta ao Estado Novo, desafiando a repressão, a censura e os costumes. 

A sua bibliografia tem início em 1966, com o livro de contos Lugar Comum e ao longo da 

sua carreira foi distinguida com os principais prémios da literatura portuguesa, o Prémio 

Vergílio Ferreira pelo conjunto da obra, os prémios D. Diniz, PEN de Novelística, Correntes 

d´Escritas, o Prémio da Associação Portuguesa de Críticos Literários e o Grande Prémio de 

Literatura dst, além do Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, o Grande  Prémio 

de Teatro, o Grande Prémio de Romance e o Prémio Vida Literária, as maiores distinções 

da Associação Portuguesa de Escritores e do Prémio Camões. 

Foi autora de romances com histórias poderosas, a sua escrita situa-se numa linha do 

experimentalismo linguístico que viria a renovar a literatura portuguesa nos anos 60. Maria 

Velho da Costa, através da literatura e da vida, afirmou a luta pela dignidade e pela 

insubmissão feminina, afirmando a força da mulher. – Voto de Pesar. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a atribuição da verba no montante global de € 

8.000,00 para a Sopro dos Sonhos, Associação de Solidariedade Social – IPSS, no âmbito 

da prestação de atividades de natureza administrativa realizadas por aquela associação e 

inerentes ao funcionamento do centro de testes de despistagem à doença Covid-19. - Sopro 

dos Sonhos, Associação de Solidariedade Social – IPSS – Apoio. 

 

 

 



 

 

 

No âmbito do Concurso Público para Obras de Reabilitação e Melhoria da Eficiência 

Energética do Bairro Social da Boba, Lotes 8, 9 e 10 – Empreitada N.º 3/DHRU/2020, foi 

pela Câmara Municipal da Amadora aprovado a relevação de impedimentos, podendo o 

procedimento prosseguir os ulteriores trâmites de contratação, bem como o início da 

execução dos trabalhos previstos. – Relevação de Impedimentos. 

 

 


