
Deliberações da Reunião de Câmara Municipal em 7 de outubro de 2015 

Assuntos Sociais e Cultura 

. Aprovado o prolongamento do prazo do empréstimo do quadro régio de D. Afonso Henriques 

ao Mosteiro de Alcobaça, até dia 8 de abril de 2016, de modo a que o referido quadro possa 

continuar a fazer parte do programa expositivo. 

 

Mercados 

. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 500€, a banca nº 34 no 
Mercado Municipal Fixo da Moita, com a atividade de frutas e hortaliças, a Susana Cristina 
Martins da Silva; Aprovado ainda que, pela utilização da banca, é devida a taxa mensal de 16,78€ 
e que o valor de 500€ seja fracionado em 12 de prestações mensais consecutivas, no montante 
de 41,66€ cada, acrescidas dos respetivos juros de mora, à taxa legal em vigor; 
 
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 500€, a banca nº 8 no 
Mercado Municipal Fixo da Moita, com a atividade de diversos, a Anália Maria Cruz Marques 
Viegas; Aprovado ainda que, pela utilização da banca, é devida a taxa mensal de 16,78€ e que o 
valor de 500€ seja fracionado em 12 de prestações mensais consecutivas, no montante de 
41,66€ cada, acrescidas dos respetivos juros de mora, à taxa legal em vigor. 
 
Voto de Pesar 
. Aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Georgete Duarte, atleta de renome do 
atletismo português 

Voto de Pesar 

Georgete Duarte, nascida na Moita a 1 de outubro de 1925, foi uma atleta de renome na história 

do atletismo português e uma referência para muitas mulheres que viviam, à época, numa 

sociedade onde a emancipação feminina era considerada uma afronta aos princípios morais e 

sociais vigentes. 

Na história do atletismo, ficou conhecida como a “Gazela de Belém”, tendo representado o 

Clube de Futebol “Os Belenenses” entre 1948 e 1958. Conquistou 46 títulos nacionais 

individuais, sagrou-se oito vezes campeã nacional dos 100 metros, quatro dos 200, nove do salto 

em comprimento e três do salto em altura, e foi detentora do recorde nacional de várias provas, 

entre as quais a prova dos 200 metros, cujo recorde se manteve entre 1949 e 1960. 

Georgete Duarte era, por muitos, considerada uma atleta completa, praticou várias 

modalidades, como o ténis, voleibol, basquetebol e hipismo e nos últimos anos dedicava parte 

do seu tempo a dar aulas de ginástica no Pavilhão Desportivo Municipal. 

O desaparecimento de Georgete Duarte, aos 89 anos e a poucos dias de completar nove 

décadas, deixou em todos nós uma profunda tristeza e um orgulho imenso na atleta e mulher 

que foi, que o Município da Moita distinguiu em 2007 com a atribuição da Medalha de Honra do 

Município. 

A Câmara Municipal da Moita, reunida em 7 de outubro de 2015, expressa as suas sentidas 
condolências aos familiares, amigos e ao Clube de Futebol “Os Belenenses” pelo 
desaparecimento de Georgete Duarte. 

Moita, 7 de outubro de 2015 

Câmara Municipal da Moita 


