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ACTAS DO EXECUTIVO DA FREGUESIA Nº 16/2010 

 

ACTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE MONDIM DE 

BASTO, REALIZADA A 19/05/2010      

 

 Aos dezanove dias do mês de Maio 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, o Senhor Presidente deu conhecimento que o 5º Passeio 

dos Idosos vai ser realizado no dia 04 de Junho, uma vez que no dia 30 de Maio, é a 

festa de encerramento do mês de Maria, no Santuário de Nossa Senhora da Graça.- 

 Ficou decidido pelo executivo que o itinerário do passeio será Mondim de 

Basto, Vila Real, Mirandela, Alfandega da Fé, Mogadouro e Miranda do Douro, 

sendo destinado para cerca de 100 idosos, com mais de 65 anos.------------------------- 

 Mais ficou decidido o programa que vai ser realizado na Caminhada do Dia de 

Portugal, que este ano se realizará na freguesia de Pardelhas.------------------------------ 

 O Senhor Presidente referiu, também, que no 29 de Maio e no âmbito da 

realização do evento da Feira da República, e como já decidido na reunião realizada 

com o executivo da Escola e das restantes freguesia, a freguesia de Mondim vai 

cozinhar os milharos. Durante o evento, o executivo deliberou em convidar o Senhor 

Nuno da Costa Palmeira a estar presente no evento e fazer uma referência a sua 

idade, dado que uma vez, no mês do Julho vai completar 100 anos, sendo que tal 

data reporta ao ano da implantação da república. Ficou também decidido falar com 

os filhos do Senhor Nuno da Costa Palmeira para saber de que forma poderemos 

prestar homenagem ao Senhor Nuno da Costa Palmeira, juntamente com a família 

no dia 25 de Julho do corrente ano, data do seu aniversário. -------------------------------- 

 Por fim, foi deliberado por unanimidade em adiantar com uma verba de 

500,00 (quinhentos) euros aos Bombeiros Voluntários. ---------------------------------------- 



 

 

 

Freguesia de Mondim de Basto 

 

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

 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) 

 

 


