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ACTAS DO EXECUTIVO DA FREGUESIA Nº 8/2010 

 

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

REALIZADA A 26/01/2010 

       

 Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro 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, e por se encontrar presente nas instalações da junta, por convite do 

Senhor Presidente, o executivo reuniu com o Srº Presidente da Associação do Bombeiros 

Voluntários de Mondim de Basto, Srº Silva, tendo ouvido as dificuldades financeiras que a 

associação atravessa, nomeadamente a nível de viaturas, esclarecendo o mesmo que estão a 

aguardar a vinda de duas ambulâncias novas, as quais foram adquiridas através de leasing.-------- 

 No âmbito da campanha de solidariedade mundial a favor das vítimas da tragédia do 

Haiti, pelo executivo foi deliberado por unanimidade contribuir com uma quantia, a título 

simbólico,  no valor de 100,00 (cem) euros.-------------------------------------------------------------------- 

 Ficou ainda decidido pelo executivo, em organizar a caminhada do trajecto português à 

Santiago de Compostela.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Senhor Presidente deu conhecimento de toda a correspondência recebida.---------------- 

 No final da reunião, e nos mesmos moldes, o executivo reuniu-se com os representantes 

do Clube de Parapento, Srº José Carvalho da Silva e Hélder Ribeiro Andrade, os quais relataram 

em síntese o plano de actividades apresentado, nomeadamente os grandes objectivos e o 

trabalho desempenhado até ao momento, bem como as dificuldades financeiras a os apoios 

financeiros escassos existentes, que mereceu elogios do executivo, incentivando-os a realizar 

eventos e manterem um espírito dinâmico.--------------------------------------------------------------------- 

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

lida e aprovada, será 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) 

 

 


