
 
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA FREGUESIA DE MONDIM DE BASTO 

27 DE JUNHO DE 2008 
Ao vigésimo setimo dia do mês de Junho do ano de dois mil e oito, 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; o Segundo Secretário, Carlos 
Duarte Carvalho e os seguintes membros, Lúcio Borges Rodrigues, José Gonçalves Tapado, 
Manuel Mário Pereira, Luis Manuel Coutinho e Carlos Borges da Silva. Faltou à sessão o 
seguinte membro: Rui Miguel Ferreira Borges.------------------------------------------------------------------ 
Ordem de Trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
1.0 – Período antes da ordem do dia---------------------------------------------------------------------------- 
1.1 – Aprovação da acta da reunião realizada em 21 de Dezembro de 2008--------------------------- 
1.2 – Aprovação da acta da reunião realizada em 24 de Abril de 2008----------------------------------- 
1.3 – Intervenção dos membros da Assembleia---------------------------------------------------------------- 
2.0 – Ordem do dia---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1 – Homenagem aos ilustres mondinenses Professor Albano dos Santos Parente e a Maria 
de Fátima Parente------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 
e de seguida fez a leitura da convocatória da Assembleia Ordinária de seguida sugeriu a 
inclusão da aprovação do regulamento de atribuição de insígnias e medalhas da freguesia, 
propondo assim, um período de 15 minutos para os membros puderem debruçarem sobre o 
documento dado não ter sido possível envia-lo juntamente com a convocatória. Os membros 
entenderam analisar o regulamento no Ponto 2.1-------------------------------------------------------------- 
Ponto 1.1 – Aprovação da acta de 21 de Dezembro de 2008 – Ficou adiada para a Assembleia 
de Setembro devido a ausência do membro Rui Miguel Borges que reclamou a correcção da 
sua intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto 1.2 – Aprovação da acta de 24 de Abril de 2008 – Aprovada por maioria com uma 
abstenção do membro Luis Manuel Coutinho por não estar presente nesta reunião. ---------------- 
Ponto 1.3 – Intervenção dos membros da assembleia – Tomou a palavra o membro José 
Tapado manifestando a dificuldade em compreender o comportamento do Presidente do 
executivo quando abandonou a sala sem delegar poderes noutro membro da mesa para assim 
o representar. Tomou a palavra o presidente do executivo a dizer que assume tal acto e não 
tem mais nada a acrescentar sobre este assunto. Reforçou novamente a palavra o Sr. José 
Tapado, solicitando mais explicação pelo acto------------------------------------------------------------------   
Ponto 2.0 – Ordem do dia - O Presidente da Assembleia deu início a ordem do dia----------------  
Ponto 2.1 – Homenagem aos ilustres mondinenses Professor Albano Parente e Maria de 
Fátima Parente. Tomou a palavra o presidente do executivo informando a proposta feita por 
vário mondinenses em prestar a referida homenagem e que o executivo desta freguesia 
entendeu que as obras desempenhadas durante a vida civil destes cidadãos reunia todas as 
condições para tal manifestação de reconhecimento. De seguida fez uma breve leitura dos 
currículos dos ilustres mondinenses e que estes documentos estão a inteira disposição para 
consulta. A proposta em homenagear foi aprovada por unanimidade. Conforme ficou acordado, 
foi discutido o regulamento e feitos os acertos proposto pelos membros da assembleia e 
colocado a aprovação foi aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------- 
Ponto 3.0 – Apreciação das actividades do executivo – O presidente do executivo colocou a 

consideração da assembleia das seguintes actividades desenvolvidas: Acção Social – 

Realização do passeio dos idosos, Inscrição do Sr. Bernandino Leite no RSI e aquisição de 

mobiliário para família carenciada e apoio escolar. Desporto – Apoio para Torneio de Futsal dos 

Bombeiros Voluntários, cedência do auditório da freguesia para o clube Asas da Srª da Graça 
para uma formação de nível 4 e colaboração e apoio no passeio turístico para angariação de 
fundos para o Mondinense Futebol Clube. Participação no Torneio Municipal Interfreguesias de 

Futsal. Cultura – Comemoração do 25 de Abril e do 10 de Junho, exposição de pintura 

“Persistência” de Isaura Sousa e Organização e participação na “Feira das Profissões” Escolas – 



Equipar instalação da Biblioteca da Escola E B 2,3 S para realização de exposições e protocolo 
com o Agrupamento de Escola para os estágios dos alunos de informática e de electricidade. 

Intervenções – Pedido de intervenção junto do Governador Civil, Bombeiros Voluntários, INEM e 

do Centro de Saúde de Mondim de Basto, para resolução do pavimento da estrada Bilhó-Bobal 
que se encontra por pavimentar há cerca de 2 anos. Sinalização de duas pedreiras 
abandonadas para candidatura de requalificação do espaço. Penhora sobre a firma Artur 
Magalhães por falta de pagamento das rendas de exploração de uma pedreira Arranjos nas 

zonas balneares do rio Cabril e Tâmega. Participação – Acção de Formação sobre “Violência 

Doméstica”. Encontro de Basto. Debate sobre “Portugal sem Fogos”. Debate sobre “Energiais 
Renovavéis”. Apresentação dos trabalhos da área de projecto dos alunos do 12º ano do 
agrupamento de escola de Mondim sobre “Globalização”, “Segurança” e “Diferentes e Iguais”. 
Apoio ao Grupo de Escuteiros CNE 1237. Participação nas linhas de acção para “Carta 
Europeia de Turismo Sustentável”.-------------------------------------------  
Ponto 4.0 – Intervenção do Público – Interviu o sr. Luis Sabino informando que a Barragem do 
Fridão é uma realidade e que todas as freguesias que sejam afectadas a esta obra deveriam 
inteirar-se do caderno de encargos e poderem de ma forma unidas, reivindicar contrapartidas .- 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta.  
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