Deliberação do conselho geral de voto de louvor público à Câmara
Municipal de Viana do Castelo

Tendo em consideração que o VII Congresso dos Solicitadores e dos Agentes de Execução,
que decorreu em Viana do Castelo nos dias 22 a 24 de junho:
a) Foi o que reuniu, até hoje, um maior número de congressistas, associados,
convidados e acompanhantes, ultrapassando os 600 participantes;
b) Teve a duração de três dias, sendo o primeiro também dedicado à comemoração
dos 90 anos institucionais;
c) Decorreu em cinco espaços diferentes: Centro Cultural de Viana do Castelo, Forte
de Santiago da Barra, Teatro Municipal Sá de Miranda, Biblioteca Municipal e
Navio-Hospital Gil Eannes;
d) Permitiu eventos paralelos, como o Fórum Ideias Jovens, o Seminário sobre a
Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, a sessão do Congresso aberta
à comunidade, o concurso de fotografia, as visitas aos locais de interesse
histórico e a entrega do Prémio Solicitador Daniel Lopes Cardoso;
e) Foi evidente o entusiasmo e a satisfação, por parte dos convidados e
congressistas, pela forma como os trabalhos e o Congresso foram organizados,
pelo acolhimento institucional nos diversos eventos e pelo calor humano
demonstrado pelas pessoas de Viana;
f) Para o êxito do Congresso foi fundamental o apoio da Câmara Municipal de Viana
do Castelo, do seu presidente e dos seus colaboradores, tanto a nível logístico,
como na forma empenhada como colaboraram com a nossa organização.

O conselho geral delibera:
Atribuir um voto de louvor e agradecimento público à Câmara Municipal de
Viana do Castelo, ao seu presidente, aos seus colaboradores, e ao Eng.º José
Maria Costa pelo apoio à organização do VII Congresso dos Solicitadores e
dos Agentes de Execução e pelo modo empenhado e de grande eficiência
como promoveram o acolhimento do Congresso e dos seus participantes.

Lisboa, 08 de julho de 2017

