
Deliberações da Reunião de Câmara Municipal de 19 de outubro de 2016 

Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social entre o Município da 
Moita e o Centro de Reformados e Idosos da Baixa da Banheira, no valor de 3250€; 

. Aprovado um protocolo entre a Câmara Municipal da Moita e o Estaleiro Naval de Sarilhos 
Pequenos, propriedade do Jaime Costa, para a criação de um circuito pedonal, visitável, no 
interior do estaleiro, através da instalação de painéis interpretativos, com textos explicativos 
bilingues português/inglês). Este circuito vai permitir ao visitante ter um contacto direto com a 
atividade, onde tem a oportunidade de observar as artes e ofícios tradicionais (carpinteiro naval 
e calafate), bem como proporcionar um conhecimento evolutivo da construção naval nas suas 
diferentes fases, relacionando-as, quando possível, com a história da construção naval dos 
descobrimentos.  
 

Obras e Serviços Urbanos 

. Deliberado que a Câmara Municipal declare o abandono e a aquisição por ocupação, pelo 

Município, dos veículos em fim de vida abaixo identificados: 01-32-ST; 03-DR-39; 26-20-IL; 26-

EQ-06; 39-40-FU; 49-26-DC; 58-24-HC; 62-39-FG; 62-93-HP; 65-57-ss;71-54-LH; 72-81-IJ; 75-95- 

CG; 77-93-XG; 78-64-MV;  79-37-HL;- 82-11-BH;  82-98-HX;- 83-73-JR; 84-87-MM; 90-69-IV;  94-

94-IG; 98-77-DD; EZ-68-44; JX-33-20; PI-99-36; SG-51-48; XB-46-88. 

 

Saudações 

. Aprovada uma saudação à participação de quatro levantadores de Peso do Ginásio Atlético 
Clube no Campeonato do Mundo de Halterofilismo 
 

SAUDAÇÃO 
Participação de quatro levantadores de Peso do Ginásio Atlético Clube no Campeonato do 
Mundo de Halterofilismo 
A participação de quatro Levantadores de Peso do Ginásio Atlético Clube no 32º Campeonato 
do Mundo de Masters em Halterofilismo realizado na cidade de Heinsheim, na Alemanha, seria 
suficiente para um reconhecimento. 
Acresce o facto de ser mais uma representação nacional com um histórico de notoriedade para 
a modalidade sem qualquer apoio no plano nacional. 
Torna ainda mais relevante esta participação naquilo que significa de percurso desportivo 
amador ao longo da vida. 
Regista-se que, numa competição com 950 levantadores de 50 países de todo o Mundo, os 
resultados obtidos foram: 

- Silvestre Fonseca, 2 º lugar — Medalha de Prata; 
- João Novelo, 3 º lugar— Medalha de Bronze; 
- António Duarte, 8 º lugar; 

- Paulo Antunes, 5º lugar. 

Desta forma, a Câmara Municipal da Moita saúda a presença e o desempenho destes atletas, 

traduzido em resultados extraordinários, bem como o Ginásio Atlético Clube pela excelência do 

seu trabalho em prol da preservação, valorização e dignificação da modalidade. 

 

Moita, 19 de outubro, 2016 

Câmara Municipal da Moita 

 

(Aprovada por unanimidade, em reunião ordinária pública realizada em 19.10.16) 



 


