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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a realização do 2.º momento da XXI Edição dos Jogos Juvenis 

Escolares da Amadora, na modalidade de Xadrez e Ténis de Mesa, a ter lugar no próximo dia 20 de Fevereiro, bem 

como ceder os apoios técnicos e logísticos necessários à realização da aludida iniciativa, a qual tem como objectivos 

fundamentais a saudável competição e o incentivo a momentos de convívio de nível desportivo entre os jovens 

estudantes do Município da Amadora, assim como incrementar nos mais jovens o espírito de “fair-play”. – XXI Edição 

dos Jogos Juvenis Escolares da Amadora-2.º Momento. 

 

No âmbito dos Concursos Públicos para Reposição de Pavimentos para as Zonas Norte, Centro e Sul, do Município, 

foram aprovados os respectivos Planos de Segurança e Saúde em obra daquelas empreitadas. – Planos de 

Segurança e Saúde. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou associar-se ao projecto de Protecção de Tartarugas Caretta-Caretta, no 

âmbito do Plano Ambiental Municipal do Município do Tarrafal e tendo em conta o Protocolo de Geminação entre os 

dois Municípios, concedendo, para o efeito, um apoio financeiro com vista à protecção do ambiente e a conservação da 

biodiversidade da aludida espécie de tartarugas, que se encontra em vias de extinção. – Projecto de Tartarugas 

Caretta-Caretta.  

 

No âmbito do Prémio José Afonso, inserido no Festival de Música Popular Portuguesa, e tendo como objectivo 

homenagear José Afonso, incentivando a criação musical de raiz portuguesa e animação turística e cultural da cidade 

da Amadora, foi aprovado pela Câmara Municipal da Amadora a composição do júri do aludido prémio para o ano de 

2008, o qual será integrado, pelo Sr. Presidente ou em quem ele delegar, e pelos seguintes membros, a saber, 

António Vitorino d’Almeida, Olga Prats, Carlos Pinto Coelho e Natália Cañamero de Matos. – Prémio José Afonso 

2008. 


