
 

 

 

Freguesia de Mondim de Basto 

 

www.jf-mondimdebasto.pt – freguesia@jf-mondimdebasto.pt 
Self.: 255 382 741 – Fax 255 382 734 

ACTAS DO EXECUTIVO DA FREGUESIA Nº 12/2010 

 

ACTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE MONDIM DE 

BASTO, REALIZADA A 15/03/2010      

 

 Aos quinze dias do mês de Março 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 Presidente, foi apresentado todo o expediente recebido.  

 De seguida, o Senhor Presidente deu conhecimento aos restantes membros 

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

 - A Sessão Pública de Esclarecimentos, sobre a Albufeira (Barragem) de 

Fridão, vai ser realizada em espaço aberto, no próximo dia 28 de Março, tendo a 

concentração início a partir das 16:00 horas. ----------------------------------------------------- 

 Para a Sessão de Esclarecimentos, estão já confirmadas as presenças, como 

oradores, de elementos da Quercus, o Presidente da Junta de Freguesia Fernando 

Gomes, do Dr. Amílcar Salgado, do Movimento do Alto Tâmega e do Professor 

Emanuel Queirós, do Movimento da Cidadania do Desenvolvimento do Tâmega. ----- 

 - Os Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto solicitaram patrocínio para 

um torneio de Futebol  “Inter- Bombeiros”, o qual se vai realizar no dia 01 de Maio de 

2010, tendo o executivo deliberado por unanimidade contribuir com a verba de 100 

(cem)euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 - A Paroquia de Mondim de Basto, solicitou patrocínio para a festa do 

Senhores dos Paços, tendo o executivo deliberado por unanimidade atribuir a verba 

de 200,00 (duzentos) euros. --------------------------------------------------------------------------- 

 - A Comissão Fabriqueira de Pedra Vedra solicitou uma verba monetária, para 

o arranjo do soalho da Capela, tendo o executivo e por unanimidade contribuir com 

uma verba de 500,00 (quinhentos) euros. --------------------------------------------------------- 
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 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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) 

 

 


