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ACTAS DO EXECUTIVO DA FREGUESIA Nº 10/2010 

 

ACTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE MONDIM DE BASTO, 

REALIZADA A 18/02/2010 

       

 Aos dezoito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dez, na sede da Junta de 

Freguesia de Mondim de Basto, reuniu o executivo da Freguesia, com a presença de todos os 

seus membros, Fernando Maria Dinis Carvalho Gomes, na qualidade de Presidente, Maria Lúcia 

Ribeiro Brás de Oliveira, na qualidade de Secretário e António Joaquim Gonçalves Ramos, na 

qualidade de Tesoureiro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aberta a sessão, pelo Senhor Presidente deu conhecimento aos restantes membros do 

executivo dos seguintes assuntos:-------------------------------------------------------------------------------- 

 - Foi enviado um requerimento à Associação Portuguesa do Ambiente, onde consta a 

posição assumida pela freguesia relativamente à construção da Albufeira (Barragem) de Fridão. 

 - A coordenadora do Instituto Nacional de Estatística, enviou um ofício à Freguesia, 

solicitando a colaboração para a realização de um Inquérito Piloto para a preparação dos Censos 

2011, sendo que tal inquérito vai ser realizado na freguesia de Mondim de Basto e a população 

será contactada por recenseadores locais, a partir do dia 29 de Março de 2010.----------------------- 

 - O Professor Avelino Peixoto, docente na Escola EB 2, 3/S de Mondim de Basto, e no 

âmbito do Projecto Parlamento dos Jovens/”Euroscola”, apresentou um ofício na freguesia 

solicitando apoio financeiro, para a participação na sessão Euroscola de 21 de Maio de 2010, no 

Parlamento Europeu, em Estrasburgo, com 25 alunos e 3 professores, apoio esse com o objectivo 

de facilitar a participação de alunos com dificuldades.------------------------------------------------------- 

 - O evento da Matança do Porco teve uma receita de 618,00 (seiscentos e dezoito) euros.- 

 - O presidente da Junta de Freguesia de Gagos contactou com o Presidente da Freguesia 

no intuito de lhe serem dadas pedras existentes na Pedreira abandonada pelo empresário Artur 

Silva Magalhães, tendo neste momento posto o pedido à consideração dos restantes membros do 

executivo, sendo aprovado por unanimidade dar autorização para retirarem as pedras de 

granito (blocos de granito).----------------------------------------------------------------------------------------- 

 - O Senhor Moreira, empresário de Penafiel, apresentou uma proposta para retirar 

blocos de pedra de um baldio da Senhora da Graça (Sobreira), oferecendo uma quantia de 

200,00 (duzentos) euros, tendo o executivo e após discussão decidido fazer uma nova proposta, 

com um valor mais elevado (trezentos euros).---------------------------------------------------------------- 
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 - A Agência Portuguesa do Ambiente enviou um ofício, referente à consulta pública no 

âmbito do procedimento de avaliação de Impacto Ambiental do projecto “Aproveitamento 

Hidroeléctrico do Fridão”.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - A convite da Freguesia irá realizar-se uma conferência sobre a Avaliação do Estudo de 

Impacto Ambiental da Albufeira (Barragem) de Fridão, tendo como oradores os Professores 

António Crespes e Rui Cortes, da Universidade da UTADE.-------------------------------------------------- 

 - Por fim, o Presidente deu conhecimento do envio de um ofício à Câmara Municipal de 

Mondim de Basto, efectuado pela advogada da Freguesia Dr.ª Raquel Matos, referente ao assunto 

do Baldio da Lampaça.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Finalmente, e no âmbito das várias reuniões realizadas com os representantes de 

algumas Associações sem fins lucrativos, e a fim de as mesmas cumprirem as actividades 

previstas, o executivo decidiu por unanimidade conceder as seguintes verbas:------------------------ 

 - Agrupamento Vertical de Escolas de Mondim, no âmbito do Projecto Parlamento dos 

Jovens/”Euroscola” __________ 500,00 (quinhentos) euros;--------------------------------------------------- 

 - Rancho Folclórico de Santa Luzia  _______________ 1.500,00 (mil e quinhentos) euros;------- 

 - Associação dos Bombeiros Voluntários _________ 3.500,00 (três mil e quinhentos) euros;- 

 - Clube de Parapente – Asas Srª da Graça __________ 1.000,00 (mil) euros;---------------------- 

 - Mondinense Futebol Clube _______________________5.000,00 (cinco mil) euros.----------------- 

 De referir, que o executivo também já atribuí-o ao Corpo Nacional de Escutas a verba de 

900,00 (novecentos) euros.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Assim, as transferências correntes, que perfazem a soma de 12.400,00 (doze mil e 

quatrocentos) euros, serão transferidas em duas ou três mensalidades.---------------------------------  

 Urge salientar que a atribuição dos vários subsídios às Associação só se verificou após a 

entrega, análise e apreciação dos respectivos planos de actividades, bem como das reuniões 

realizadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Quantas as restantes Associações que não apresentaram o respectivo plano de 

actividades, ficou decidido pelo executivo que, se os mesmos realizarem alguma actividades 

serão também contemplados com uma verba.----------------------------------------------------------------- 

 Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente acta, que depois de 

lida e aprovada, será devidamente assinada por todos os membros do executivo.---------- 
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O Presidente da Junta de Freguesia de Mondim de Basto 

_____________________________________________________________  

(Fernando Maria Dinis Carvalho Gomes) 

 

O Secretário da Junta de Freguesia de Mondim de Basto 

______________________________________________________________  

(Maria Lúcia Ribeiro Brás de Oliveira) 

 

O Tesoureiro da Junta de Freguesia de Mondim de Basto 

______________________________________________________________  

(António Joaquim Gonçalves Ramos) 

 

 


