ACTA Nº 1
ACTA

DA

REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL

DE

VIANA

DO

CASTELO REALIZADA NO DIA 4
DE JANEIRO DE 2022:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos quatro dias do mês de Janeiro do ano
:lois mil e vinte e dois, nesta cidade de Viana do Castelo e Paços do Concelho, reuniu-se a
âmara Municipal de Viana do Castelo sob a presidência do Presidente Joaquim Luís
obre Pereira e com a presença dos Vereadores Manuel António Azevedo Vitorino,
arlota Gonçalves Borges, Ricardo Nuno Sá Rego, Maria Fabíola dos Santos Oliveira;
duardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira, Paulo Jorge Araújo do Vale, Ilda Maria
enezes de Araújo Novo e Cláudia Cristina Viana Marinho. Secretariou o Diretor do
epartamento de Administração Geral da Câmara Municipal, Luís Filipe Neiva Marques.
, tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, o Presidente da Câmara declarou
berta á reunião pelas dez horas e trinta minutos. ORDEM DO DIA:- O Presidente da
amara informou que ao abrigo do disposto nos números 2 e 3 do artigo 3° da Lei nº l/ 2021, de 13 de Janeiro, na sua atual redação, a presente reunião não será pública e será
ealizada por videoconferência. Presente a ordem de trabalhos, foi acerca do assunto dela
onstante tomada a seguinte resolução:- (01) DIA DA CIDADE - ATRIBUIÇÃO DE

ÍTULOS HONORÍFICOS:- Pelos membros do Executivo Municipal, conjuntamente,
foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve e que resultou do acordado na
presente reunião entre todos os membros do Executivo:- "PROPOSTA -
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ATRIBUIÇÃO DE TÍTULOS HONORÍFICOS
"CIDADÃO DE HONRA"
Alcindo Salgado Maciel Barbosa

Pelos notáveis serviços de cidadania e relevantes serviços prestados à população enquanto
médico, dirigente da Sub-Região de Saúde e da ARS Norte e professor universitário.
Johan Jozef Willy Stevens

Pelos notáveis serviços de cidadania e relevantes serviços prestados à economia vianense, à
diplomacia, ao associativismo e à solidariedade social.

"CIDADÃO HONORÁRIO"
Rui Gomes (a título póstumo)

Pelo testemunho de cidadania e notáveis serviços prestados à população de vianense
enquanto médico especialista no tratamento do cancro da mama.
Luís Alberto de Seixas Mourão (a título póstumo)

Pelos relevantes serviços de cidadania e notáveis serviços prestados à cultura, enquanto
ensaísta e investigador e ao ensino enquanto professor do ensino superior.

"CIDADÃO DE MÉRITO"
Catarina Alves de Oliveira

Pelos relevantes serviços prestados à ciência e à investigação tecnológica.
Francisco Manuel de Almeida Trabulo (a título póstumo)

Pelos relevantes serviços prestados à cultura vianense e às artes plásticas, enquanto escultor e
pintor e ao ensino enquanto professor do ensino superior.
José Júlio da Cunha Amorim Pinto

Pelos relevantes serviços prestados à justiça enquanto juiz presidente da comarca de Viana
do Castelo.
David Dias da Silva

Pelos relevantes serviços prestados à cultura enquanto músico clarinetista de carreira
internacional.
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Rui Alberto Martins Teixeira

Pelos relevantes serviços prestados ao ensino superior politécnico, enquanto professor e
dirigente.
Jorge Augusto de Vasconcelos Manso Gigante

Pelos relevantes serviços prestados aos vianenses enquanto médico, dirigente na área da
saúde e governador civil.
Arsénio Gonçalves da Silva

Pelos relevantes serviços prestados ao desporto, enquanto dirigente associativo.
João Carlos Costa

Pelos relevantes serviços prestados à ciência e investigação médica na área da Radiologia de
Intervenção, bem assim, enquanto médico, aos vianenses.
Manuel Passos Lomba da Costa (a título póstumo)

Pelos relevantes serviços prestados ao desporto enquanto potenciador da formação de
jovens, treinador e dirigente associativo.
Maria Luísa de Sá Barbosa Novo Vaz (a título póstumo)

Pelos relevantes serviços prestados aos vianenses enquanto provedora da Santa Casa da
Misericórdia e pela ativa participação cívica e política no concelho.
Ilídio Gonçalves do Rego

Pelos relevantes serviços de cidadania enquanto promotor da cultura vianense, membro
associativo e autarca.

"INSTITUIÇÕES DE MÉRITO"

Cyclones Atlético Clube

Pelo relevante trabalho prestado à comunidade vianense no desporto e associativismo desde
1996.
Associação de Filatelia e Colecionismo do Vale do Neiva

Pelo relevante trabalho prestado à comunidade vianense no associativismo desde 1996.
Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 343 - Senhor do Socorro

Pelos relevantes serviços prestados à formação de crianças e jovens, desde 1971.
Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 348 - Meadela

Pelos relevantes serviços prestados à formação de crianças e jovens, desde 1971.

Pastelaria Cidade Nova

Pelo relevante trabalho na dinamização da economia vianense, desde 1996.
Boaventura & Boaventura, Lda.

Pelo relevante trabalho na dinamização da economia vianense, desde 1981.
Festa & Festa, S. A.

Pelo relevante trabalho na dinamização da economia vianense, desde 1981.
Tobor -Acessórios para a Indústria. Lda.

Pelo relevante trabalho na dinamização da economia vianense, desde 1981.
Premix - Especialidades Agrícolas e Pecuárias, Lda.

Pelo relevante trabalho na dinamização da economia vianense, desde 1981.
Eugénia Lopes & Filhos, Lda.

Pelo relevante trabalho na dinamização da economia vianense, desde 1981.
GELVIANA, Lda

Pelo relevante trabalho na dinamização da economia vianense, desde 1981.
Marques & Marques, Lda

Pelo relevante trabalho na dinamização da economia vianense, desde 1981.
Drogaria Vianense

Pelo relevante trabalho na dinamização da economia vianense, desde 1955.
Móveis Rufo

Pelo relevante trabalho na dinamização da economia vianense, desde 1946.
Farmácia Simões

Pelo relevante trabalho na dinamização da economia vianense, desde 1881.
Padaria e Pastelaria das Neves

Pelo relevante trabalho na dinamização da economia da região, desde 1841.

(a) Luís Nobre.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta nos termos
do Regulamento de Títulos Honoríficos. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presentes a totalidade de membros em efetividade de funções. (02)
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos do número 3 do artigo 57° da
0

Lei n. 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta,
para surtir efeitos imediatos, para o que foi a mesma lida e achada conforme e
seguidamente assinada pelo Presidente da Câmara e Secretário da presente reunião. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes a totalidade de membros em
efetividade de funções. E, nada mais havendo a tr tar, o Presidente da Câmara, pelas doze
horas, declarou encerrada a reunião, da qual, par constar, se lavrou a presente acta.

