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CÓPIA DE PARTE DA ATA DA REUNIÃO OR-

DINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAR-

REGAL DO SAL, REALIZADA NO DIA 08 DE 

JUNHO DE 2018 

 ----------- “FERIADO MUNICIPAL  --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 18. PROGRAMA. CONDECORAÇÕES. DEFINIÇÃO E DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente e o Vice-presidente da Câmara usaram da palavra para apresentar este 

ponto da ordem do dia, propondo que o figurino das comemorações fosse em tudo idêntico aos 

de eventos anteriores, solicitando, no entanto, contributos de todos os membros da Câmara Mu-

nicipal, quer quanto às comemorações, quer quanto à proposta de condecoração, a distinguir, no 

corrente ano, a Associação NACO – Núcleo Juvenil de Animação Cultural de Oliveirinha.  -------------  

 ----------- Face ao exposto, a Câmara Municipal, decorrida votação nominal, deliberou por una-

nimidade mandatar o Presidente e Vice-presidente para, com base na prática seguida em anos 

anteriores, promoveram as diligências necessárias para a definição do programa do Feriado Mu-

nicipal, incluindo o convite a um membro do Governo. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à condecoração, decorrida votação por escrutínio secreto, deliberou por 

unanimidade propor à Assembleia Municipal a atribuição ao NACO – Núcleo Juvenil de Anima-

ção Cultural de Oliveirinha, da Medalha de Mérito Municipal Cultural, grau prata, nos termos e 

para os efeitos do disposto nos artigos quarto, décimo e décimo primeiro do Regulamento de 

Atribuição de Condecorações do Município de Carregal do Sal, tendo como fundamento a reali-

zação de iniciativas culturais multifacetadas, de relevante interesse municipal, alicerçadas nas 

valências da Coletividade. Destacam-se das atividades desenvolvidas, o Teatro e a formação de 

jovens, o apoio a outras entidades, a preservação de valores concelhios e bem assim a criação do 

recente Coro Polifónico NACO CANTAT. A ação desenvolvida pelo NACO – Núcleo Juvenil de 
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Animação Cultural de Oliveirinha,  para além de merecer o reconhecimento da comunidade car-

regalense e das comunidades de outros municípios limítrofes, levou a que fosse distinguido, em 

dois mil e quinze com a atribuição do Prémio “Produção Artística Teatro” ao Grupo de Teatro 

“Mãos à Obra!” e, mais recentemente, a quatro de abril do corrente ano, com o “Prémio Cultu-

ra”, atribuído pelo Jornal do Centro, na Gala “Celebração da Primavera”, que decorreu no Teatro 

Viriato, em Viseu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Esta distinção, bem como as da PME Líder e PME Excelência, constará do programa 

do Feriado Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais deliberou submeter a proposta de condecoração ao NACO – Núcleo Juvenil de 

Animação Cultural de Oliveirinha à Assembleia Municipal para aprovação.” -------------------------------  

 ----------- ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Paços do Município de Carregal do Sal, 18 de junho de 2018. ----------------------------------  

 --------------------------------- O Chefe de Divisão de Administração Geral,  --------------------------------  

 

 ----------------------------------------- António Manuel Ribeiro. --------------------------------------------------  


