
 
 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA FREGUESIA DE MONDIM DE BASTO 
26 DE SETEMBRO DE 2008 

 
Ao vigésimo sexto dia do mês de Setembro do ano de 2008, pelas vinte e uma horas 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: José 
Gonçalves Tapado, Manuel Mário Pereira, Luís Manuel Coutinho, Rui Miguel Ferreira 
Borges, Lúcio Borges Rodrigues e Carlos Borges da Silva..------------------------------------- 
Ordem de Trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------- 
1.0 – Período antes da ordem do dia---------------------------------------------------------------- 
1.1 – Aprovação da acta da reunião realizada em 21 de Dezembro de 2007--------------- 
1.2 – Aprovação da acta da reunião realizada em 27 de Junho de 2008--------------------- 
1.3 – Intervenção dos membros da Assembleia---------------------------------------------------- 
2.0 – Ordem do dia----------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1 – Apreciação das actividades do executivo------------------------------------------------------
2.2 – Outros assuntos de interesse para a freguesia---------------------------------------------- 
3.0 – Intervenção do público--------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1.0 – Período antes da ordem do dia – O Presidente da Assembleia deu início à 
sessão e procedeu a leitura da convocatória. Ainda neste período, pôs à consideração 
da Assembleia a introdução de mais um ponto na ordem de trabalhos - Barragem do 
Fridão. A proposta foi aceite. Não obstante a aceitação da proposta, no uso da 
palavra, o membro José Tapado considerou que seria de maior pertinência que se 
reunisse o máximo de informação possível sobre o tema e, a partir dos elementos 
recolhidos, se convocasse uma reunião extraordinária. Tal sugestão foi aceite por 
todos os presentes. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1.1 – Aprovação da acta de 21 de Dezembro de 2007 – Não havendo 
intervenções, esta foi colocada à votação, sendo aprovada por unanimidade.------------- 
Ponto 1.2 – Aprovação da acta de reunião realizada em 27 de Junho de 2008. – Foi 
aprovada por maioria com uma abstenção do membro Rui Miguel Borges por não ter 
estado presente na mesma. O Presidente da assembleia aproveitou para ler a acta da 
sessão extraordinária, que retratou a homenagem feita aos ilustres mondinenses, 
Albano dos Santos Parente e Maria de Fátima Parente, realizada em 26 de Julho de 
2008.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1.3 – Intervenção dos membros da freguesia – Tomou a palavra o membro Rui 
Miguel Borges que solicitou ao presidente do executivo uma explicação detalhada 
relativamente às actividades desenvolvidas pelo executivo, que lhe fora enviada 
juntamente com a convocatória. ---------------------------------------------------------------------- 
Ponto 2.0 – Ordem do dia - O Presidente da Assembleia abriu a ordem do dia dando a 
palavra ao Presidente do executivo para explanar o ponto 3.0 --------------------------------- 
Ponto 2.1 – Apreciação das actividades do executivo da freguesia Tomou a palavra o 
Presidente da freguesia que forneceu aos presentes as actividades desenvolvidas, 
referindo o seguinte: No campo social está a ser concedido apoio ao carenciado Sr. 
Bernardino Leite e o respectivo encaminhamento junto dos organismos para que este  
aufira o RSI. De igual forma, o processo de admissão do deficiente José Alexandre na 
instituição APPC está na recta final. Quanto à situação de aquisição de equipamentos 
ortopédicos para a criança Leonardo Peixoto, do Lugar de Vilar de Viando, o processo 
está bem encaminhado, tal como a solicitação de mobiliário para a família do Sr. 
Carlos Novais. Informou de uma reunião tida com o Presidente da Câmara a fim de 



tomar conhecimento sobre a resolução da autarquia para o caso das famílias ciganas. 
Referiu que a Freguesia admitiu um ex-toxicodependente ao abrigo do programa “Vida 
e Emprego” do IEFP pelo período de 9 meses. Nas intervenções, além das limpezas 
habituais dos vários caminhos da freguesia, fez-se uma limpeza, corte de matos e 
plantação de árvores em todo o largo da zona envolvente à capela do santuário da Srª 
da Piedade para as festividades que ali ocorreram. Procedeu-se também à Limpeza e 
serviço de jardinagem no Centro de Saúde, bem como a limpeza e melhorias nas 
zonas balneares do rio Tâmega e Cabril com o arranjo na açude do rio Cabril. Sobre 
eventos e acções, realizou-se a exposição do artista Nuno Gandra, homenageando o 
seu trabalho pleno de mérito com participações destacadas e reconhecidas ao nível da 
pintura. Deu-se cumprimento à realização da 3ª edição da corrida de carros de 
rolamentos com a inclusão de uma das provas do campeonato nacional. Organizou-se 
uma etapa do 2º Circuito Regional de Beach Polo promovido pela ANNP no rio 
Tâmega. Levaram-se a efeito acções de sensibilização com a REBAT na campanha 
“Freguesias Ecológicas”, nas zonas balneares do rio Tâmega e Cabril. A Freguesia 
concedeu apoio no evento de Freestyle do Moto Clube Srª da Graça e iniciou uma 
actividade para prática do Beach Polo no rio Tâmega. Relativamente à educação, 
visitou as escolas do 1º ciclo e agendou uma reunião com todos os presidentes de 
Juntas de freguesias para analisar o início do ano escolar. Marcou presença no evento 
organizado pelo agrupamento de escolas - “Dia do Diploma” e apresentou junto dos 
professores do 1º ciclo o  plano de acção com actividades a concretizar durante o ano 
escolar. Informou também a sua participação na reunião do CLAS, na Feira da Terra 
com a exposição de trabalhos das crianças do 1º ciclo subordinada ao tema “Os 
olhares das nossas crianças”. Esteve presente na apresentação do programa Novas 
Oportunidades, promovido pela Mútua de Basto e na apresentação do Versus Car e 
Tir promovido pela REBAT. O Presidente do executivo comunicou um pedido de 
esclarecimento formulado pela Srª Maria da Conceição Pinto Coelho relativo a uma 
tomada de posição e autorização quanto a um corte de pinheiros efectuado pela 
Freguesia, num terreno em Pedra Vedra de que se diz  proprietária. A reclamante foi 
informada que o referido terreno, até provas em contrário, é baldio, estando por 
consequência sob administração desta Freguesia.------------------------------------------------- 
Ponto 2.2 – Outros assuntos de interesse para a freguesia – neste inclui-se o assunto 
da Barragem do Fridão – O Presidente informou que já teve uma reunião com o 
presidente da Câmara Municipal que adiantou não ter dados relevantes sobre este 
projecto. Contactou o INAG, ao que foi informado que o projecto já foi a concurso e 
que a partir de agora a empresa que ganhou o concurso, a EDP irá  proceder ao 
estudo de impacte ambiental. Neste período, será importante uma atenção redobrada 
para que se façam as reclamações necessárias. Tomou a palavra o membro Miguel 
Borges dizendo que por pertencermos a zona intermunicipal do Vale do Ave, que 
levou a uma separação com os Concelhos de Celorico de Basto e Amarante, não 
podemos perder forças. Tomou a palavra o presidente do executivo dizendo que esta 
situação não invalida a união dos concelhos em causa. Tomou a palavra o membro 
José Tapado dizendo que o presidente deve fornecer mais informação para poder 
esclarecer os munícipes sobre o assunto em apreço. Tomou a palavra o presidente da 
assembleia realçando que é muito importante saber o que se vai ganhar ou perder, e 
que será necessário agendar uma reunião extraordinária para debater este assunto 
com mais rigor. Tomou a palavra o membro Luís Coutinho salientando ser 
fundamental e importante marcar reuniões com a EDP e o INAG, a fim de obter mais 
dados, concordando com a realização uma reunião extraordinária. Tomou a palavra o 
presidente do executivo sugerindo a constituição de uma comissão para analisar e 
elaborar um relatório. Foi dito pelo membro José Tapado que esta sugestão não 
merece viabilidade para defesa da posição da freguesia, dado que o sr. Presidente 
não quis na questão do terreno da sede da junta defender a causa. Informou, 
novamente, o presidente da junta que o advogado Dr. Alfredo Mendonça alertou que 
esta questão era uma causa perdida, parecer subscrito pela Drª. Mª João Gandra, que 



advertiu que esta acção não tinha grandes hipóteses de ganhar, devido à sua má 
fundamentação inicial. No entanto o presidente do executivo lamentou que o Sr. José 
Tapado, no seu mandato tenha desperdiçado a proposta da outra parte, quando 
ofereceu os 10.000$00 na moeda antiga por um acordo, dada a outra parte serem 
seus familiares. Ao invés, deveria ter levado essa proposta à assembleia de freguesia. 
Retomando o assunto da Barragem do Fridão, ficou decidido, por unanimidade, 
marcar um reunião extraordinária.--------------------------------------------------------------------- 
Ponto 4.0 – Intervenção do Público – Não houve intervenções.-------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavrou a 
presente acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
O Presidente da Assembleia de Freguesia 
 
Fernando Ilídio Teixeira de Castro 
 
O 1º Secretário da Assembleia de Freguesia 
 
Bernardino Luis Cunha Alegre 
 
O 2º Secretário da Assembleia de Freguesia 
 
Carlos Duarte Magalhães O. Carvalho 
 


