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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou uma Moção relativa à necessidade de melhorar os serviços 

prestados pelos CTT no Município da Amadora. – Moção. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado aceitar a doação proposta pelos proprietários, de um 

prédio urbano, sito na Rua da Liberdade, n.º6, na freguesia da Brandoa. – Doação de Imóvel. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou proceder à abertura do Concurso Público para execução de 

cartografia numérica vectorial e ortofotocartografia à escala de 1:2000 do Município da Amadora, bem 

como aprovar as respectivas peças do concurso, a composição do júri e a possibilidade do mesmo 

recorrer ao apoio de técnicos exteriores, considerando a especificidade e natureza do procedimento em 

causa, e ainda delegar no referido júri a competência para a realização da audiência prévia. – Concurso 

Público para a Execução de Cartografia Numérica Vectorial e Ortofotocartografia à Escala de 

1:2000 do Município da Amadora. 

 

Aprovada a realização da iniciativa “Meeting Jovem da Amadora”, com a atribuição da verba para a 

Associação de Atletismo de Lisboa, entidade organizadora, a ter lugar no dia 19 de Abril do corrente ano, 

no Complexo Municipal do Monte da Galega, à qual podem participar os atletas inscritos nos Clubes, 

Agrupamentos escolares ou escolas, nos escalões de infantis, iniciados e juvenis, e no decurso da qual 

serão realizadas as provas de 50m barreiras, lançamento de dardo, salto em cumprimento, salto em 

altura e provas curtas de velocidade, prevendo-se a participação de cerca de 200 jovens atletas e 30 

associações e clubes da Amadora e do distrito de Lisboa. – Meeting Jovem da Amadora. 

 

No âmbito do Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular para o ano 2007/2008, foi 

aprovado pela Câmara Municipal atribuir uma verba para cinco Juntas de Freguesia do Município, 

Agrupamentos de Escolas, Escola Superior de Teatro e Cinema e Associações do Concelho, entidades 

parceiras no projecto de actividade física e desportiva, educação pela arte, ensino da música e outras 

actividades. – Actividades de Enriquecimento Curricular. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado proceder à abertura do Concurso Público para a 

execução da obra denominada Praceta da Cooperativa Tempo Novo, bem como aprovadas as respectivas 

peças concursais e composição das comissões de abertura e de análise das propostas. – Concurso 

Público para a Execução da obra denominada “Praceta da Cooperativa Tempo Novo”. 
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No âmbito do Concurso Público lançado para a Requalificação dos Condes da Lousã Quinta Grande da 

Damaia/Requalificação da Quinta de Recreio dos Condes da Lousã (Fase V), foi aprovado o respectivo 

Plano de Segurança e Saúde em obra para aquela empreitada. – Plano de Segurança e Saúde. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado solicitar autorização à Assembleia Municipal, para a 

realização de despesa no ano de 2009, e rectificada a cláusula 2.ª do contrato celebrado, no âmbito da 

empreitada de execução da Quinta Grande da Damaia/Condes da Lousã-Fase IV/Requalificação do 

Palácio Condes da Lousã. – Empreitada de Execução da Quinta Grande da Damaia/Condes da 

Lousã-Fase IV-Requalificação do Palácio dos Condes da Lousã. 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal abater ao património móvel municipal diversos equipamentos 

informáticos. – Abate de Equipamento. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram aprovadas alterações ao Protocolo de Colaboração existente 

entre a Câmara Municipal da Amadora e a Associação de Arqueologia e Protecção do Património da 

Amadora (ARQA), decorrente da necessidade daquele instrumento jurídico ser actualizado, permitindo 

dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em prol da valorização do património 

arqueológico da Amadora. – Protocolo de Colaboração – Alteração. 

 

No âmbito do trabalho realizado na prospecção e salvaguarda do património arqueológico do concelho da 

Amadora, foi aprovado proceder à abertura de novo equipamento, núcleo museográfico do Casal da 

Falagueira, constituído por salas de carácter permanente e temporário, sala polivalente de apoio a 

leitores da biblioteca, especializada em arqueologia, onde será desenvolvido o projecto “Escola Aberta do 

Património”, e ainda sala de actividades para realização de ateliês pedagógicos, arquivo das jazidas 

arqueológicas, com informação documental e fotográfica das intervenções aos sítios arqueológicos e loja 

onde serão colocadas à venda publicações municipais dedicadas ao património histórico e arqueológico, 

réplicas, postais, entre outros. – Núcleo Museográfico do Casal da Falagueira. 

 

Aprovada a realização da V Expo Saúde e atribuir uma verba à Associação Internacional Temperança, 

entidade parceira, cuja iniciativa terá ter lugar nos dias 16 a 18 de Maio do corrente ano, no Pavilhão 

Gimnodesportivo da Escola Secundária Seomara da Costa Primo, e a qual tem como principal objectivo 

sensibilizar a população para um estilo de vida saudável, encontrando-se prevista a realização de 

palestras, sessões de aconselhamento, testes de diagnóstico, worhshops da ginástica de manutenção 

entre outros, bem como atribuir um apoio financeiro à aludida Associação para os custos de organização 

da referenciada iniciativa. – Expo Saúde. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 4.ª alteração às Grandes Opções do Plano (Plano Plurianual 

de Investimentos) do ano 2008. – Alteração às Grandes Opções do Plano. 


