
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA FREGUESIA DE MONDIM DE BASTO 
29 DE JUNHO DE 2007 

Ao vigésimo nono dia do mês de Junho do ano de 2007, pelas vinte e uma hora e 
trinta minutos, na sede da Freguesia de Mondim de Basto, reuniu a Assembleia de 
Freguesia com a presença dos seguintes membros; O Presidente da Assembleia, 
Fernando Ilídio de Castro; Primeiro Secretário, Bernardino Luis Cunha Alegre; os  
membros, Lúcio Borges Rodrigues, José Gonçalves Tapado, Manuel Mário Pereira e 
Miguel Ferreira Borges. Faltaram à sessão os membros Carlos Borges da Silva, Luis 
Manuel Coutinho e o segundo secretário Carlos Duarte Carvalho. Assim, foi convidado  
para segundo secretário da mesa, Manuel Mário Pereira---------------------------------------- 
Ordem de Trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------- 
1.0 – Período antes da ordem do dia---------------------------------------------------------------- 
1.1 – Correspondência recebida------------------------------------------------------------------------- 
1.2 – Aprovação da acta da reunião realizada em 20 de Abril de 2007----------------------- 
1.3 – Intervenção dos membros da Assembleia----------------------------------------------------- 
2.0 – Ordem do dia----------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1 – Apresentação Oficial da Página na Internet da Freguesia de Mondim de Basto---- 
2.2 – Apresentação dos Estatutos da Cooperativa Mondim+Social---------------------------- 
3.0 – Apreciação das actividades do executivo------------------------------------------------- 
4.0 – Intervenção do público--------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1.0 – Período antes da ordem do dia - O Presidente da Assembleia deu início à 
sessão com a leitura da convocatória da Assembleia Ordinária.------------------------------- 
Ponto 1.1 – Correspondência recebida - O Presidente da assembleia leu a 
correspondência recebida do Partido Comunista Português relativa  às casas florestais 
nos terrenos baldios.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1.2 – Aprovação da acta de 20 de Abril  de 2007 – Não havendo intervenções, 
esta foi colocada a votação, sendo aprovada por maioria, com uma abstenção do 
membro do P.S.D., Miguel Ferreira Borges por não ter participado nesta reunião--------- 
Ponto 1.3 – Intervenção dos membros da freguesia – Tomou a palavra o membro 
Miguel Ferreira Borges, que solicitou esclarecimentos ao executivo sobre o ponto da 
situação do projecto previsto para o Monte da Senhora da Piedade, como também do 
arrufo que envolveu o  presidente da Freguesia com um jovem num bar desta Vila e se 
tal acto  estava relacionado com a praia fluvial. Expressou que o  presidente da 
Freguesia deve pela posição que ocupa ter um comportamento que sirva de exemplo 
para os jovens.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da freguesia tomou a palavra informando que o projecto da senhora da 
Piedade aguarda as novas directrizes do novo Quadro Comunitário, QREN, que 
provavelmente só serão conhecidas a partir de Setembro, para se proceder as 
reformulações necessárias. Quanto ao “arrufo”, deu as explicações necessárias, 
manifestando que o mesmo o envolvia apenas enquanto cidadão e que não poderia 
ficar insensível a insultos já frequentes e feitos a despropósito e de forma gratuita. “A 
minha reacção visou a defesa do meu bom nome, pelo que tentei consciencializar e 
responsabilizar a pessoa para o facto em apreço”. Realçou que logo depois a pessoa 
em causa se redimiu do seu comportamento com um pedido de desculpas, estando a 
situação sanada. Questionou o membro Miguel Borges quais os motivos do “arrufo” e 
porque recebeu a pessoa na sede da freguesia. Respondeu o presidente da freguesia 
que questões de foro pessoal não são objecto de comentário nem de avaliação 
externa  e que só a ele lhe diz respeito, mais disse que ter recebido a pessoa na sede 
da freguesia para conversar, não implica que o acontecido se relacione com assuntos 
do âmbito institucional. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto 2.1 – Apresentação oficial da página na Internet da Freguesia de Mondim de 
Basto – O Presidente da Assembleia deu início a apresentação, solicitando ao Sr. 
Paulo Mota, responsável pela construção da página para iniciar a apresentação. 
Durante a sua demonstração foram feitas observações e colocadas várias opiniões no 
sentido de enriquecer o site por formar a fornecer mais informação aos cibernautas. O 



membro José Tapado, frisou que a freguesia deve fornecer a mais vasta informação 
possível da freguesia desde comércio, cultura, património arquitectónico, caminhos, 
entre outros, que será de uma grande utilidade, para divulgar on-line a restauração,  
serviços  e produtos existentes na freguesia. Salientou que esta também era uma 
aposta apresentada por si em campanha eleitoral. O membro Miguel Borges referiu 
que o site poderia ter outras informações, como o Orçamento e Prestações de Contas 
e que não obstante ter uma boa apresentação, precisa de ter mais informação. Tomou 
a palavra o presidente, dizendo que a freguesia aceita de bom grado  todas as 
observações e que está disponível para receber e avaliar as informações que 
enriqueçam a página.-------------------------------------------------------------------------------------   
Ponto 2.2 – Apresentação dos Estatutos da Cooperativa Mondim+Social – Tomou a 
palavra o Presidente da Assembleia, expressando a conclusão que tirou dos estatutos, 
que as freguesias ficam a margem das decisões fundamentais da cooperativa, pelo 
facto de não terem participação na nomeação do Presidente para a direcção e 
conselho fiscal. Tomou a palavra o membro José Tapado focando que as freguesias 
devem ter a mesma proporção de votos que a câmara municipal, para que haja um 
equilíbrio e que seja convocada uma reunião por forma a ficar em acta esta proposta. 
Tomou a palavra o presidente do executivo, informando que até a data só houve uma 
reunião com o município e nesta reunião abordou-se muito superficialmente a intenção 
da criação da cooperativa e que os estatutos só foram do conhecimento das 
freguesias posteriormente e que esta freguesia já foi contactada pelo município no 
sentido de saber se aderirem ou não ao projecto. Respondeu esta freguesia que 
entende que este assunto deve ser discutido mais vezes dado a sua importância e 
responsabilidade e que só levará a aceitação em assembleia de freguesia quando o 
município tomar mais iniciativas de esclarecimento e proximidade com os possíveis 
parceiros. Tomou a palavrão membro Miguel Borges achando que devia-se discutir as 
mais valias desta cooperativa, já que esta vem substituir organismos já existentes, ao 
criar esta cooperativa, há qualquer coisa que não esta bem explicado, não vai ser com 
50%, pois com um caminho compra-se um presidente de uma freguesia, estes tipo de 
organismos vivem com fundos do estado e saber quais os objectivos que a autarquia 
pretende. O presidente do executivo informou o senhor que na reunião tida com a 
câmara ainda não era conhecedora dos estatutos o que não era possível colocar 
algumas questões. Agora, tendo conhecimento dos estatutos, poderei abordar a 
câmara com base em fundamentos. E sou sabedor que duas freguesias não aceitaram 
a adesão e que outras duas que precipitaram na suas decisões e que neste momento 
estão arrependidas. Acho também que sendo esta cooperativa aprovado, vem 
sobrepor o CLAS. Para finalizar, o membro Miguel Borges acha vantajoso para a 
saúde que exista um enfermeiro para percorrer o concelho e ter acordo com técnicos 
nesta área e………………………………………………… 
Ponto 3.0 – Apreciação das actividades do executivo da freguesia Tomou a palavra o 
presidente do executivo informando que o rego no Monte da Barca que já tinha sofrido 
duas intervenções em outros mandatos, mas o problema continuava por solucionar. 
Em parceria com a Câmara, foi feita uma intervenção de fundo solucionando 
definitivamente o problema. Foram efectuadas limpezas nas margens do rio Tâmega e 
Cabril para a época balnear. A freguesia recebeu um técnico da Federação de 
Campismo e Montanhismo de Portugal que deu uma formação a 4 pessoas para 
Técnicos de Marcação de Percursos Pedestres. As comemorações do 25 de Abril 
tiveram que ser canceladas devido ao mal tempo, sendo as actividades integradas 
com as das comemorações do 1º de Maio e também comemorou-se com actividades o 
10 de Junho. A freguesia ofereceu a todas as crianças do 1º ciclo uma Tshirt com uma 
mensagem alusiva ao dia da criança e as festas das queimas das fitas dos alunos do 
4º ano. Apoio o torneio organizado pelos Bombeiros Voluntários local. Apoiou também 
as actividades do CNE 1237. A freguesia participou com uma equipa no Torneio de 
Futsal Interfreguesias, que ficou classificada em 3º lugar. A freguesia sabendo que a 
autarquia tem uma rubrica com uma verba no valor de € 320.000,00 para aplicar em 



caminhos na freguesia, tem manifestado a sua preocupação em assembleia municipal 
e ofícios de alguns caminhos que necessitam de intervenções de pavimentação 
urgente. E mais preocupada ficou quando a autarquia transferiu desta rubrica € 
107.000,00 para obras de restauração no Museu que se encontra degradado por 
desleixo da autarquia, lesando desta forma os moradores que necessitam de bons 
acessos. O executivo desta freguesia fez um périplo pela zona antiga, para inteirar-se 
das necessidades dos moradores, constatando que esta área encontra-se um pouco 
esquecida. Falta de recolha de lixo adequada, Iluminação pública sem manutenção e 
de alguns acessos que necessitam de melhoramentos. Foi celebrado um contrato de 
compra e venda por ajuste directo de Granitos já extraídos numa pedreira abandonada 
no lugar de Sobreira de Mondim. A Freguesia estabeleceu novamente um protocolo 
com o Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto para fazer o estágio de dois 
alunos da área de informática. Organizaram vários documentos para arquivo em 
suporte informático. A Freguesia tendo conhecimento dá não existência de um 
regulamento de trânsito e da toponímia da vila, já tomou algumas medidas em 
assembleia municipal e junto do comandante da GNR, no sentido de que estas duas 
matérias venham a ser brevemente regulamentadas, por forma a dignificar e criar uma 
harmonia na vila. A Freguesia já demonstrou mais uma vez a sua preocupação junto 
do  presidente do município, no estado degradado que se encontram as artérias da 
vila e alguns aspectos estéticos da vila. Na área social a Freguesia organizou dois 
passeios com os idosos, está neste momento a  tentar encontrar junto com o centro de 
emprego uma forma de poder ocupar o José Alexandre e haver uma apoio financeiro, 
dado a pessoa em causa ser um deficiente profundo que tem desenvolvido um 
trabalho de informação para o no site de artigos. Ainda nesta campo social, a 
freguesia recebeu a visita de uma técnica que apresentou um projecto direccionado 
para os idosos, do qual a freguesia achou interessante e importante ter um diagnóstico 
o mais real possível das necessidades dos idosos, quer a nível financeiro, saúde, 
ocupação e habitação. Já providenciamos juntos do centro de emprego a contratação 
da referida técnica através do programa ocupacional. A freguesia estar a tomar as 
diligências necessárias na possível invasões de terrenos baldios no lugar de Montão e 
do Alminho. A Freguesia reuniu-se com o Dr. Prior para que este apresente esclareça 
com mais detalhes sobre o processo do Toumilo.-------------------------------------------------- 
Ponto 4.0 – Intervenção do Público – Não houve intervenção.--------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavrou a 
presente acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 


