
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA FREGUESIA DE MONDIM DE BASTO 
28 DE SETEMBRO DE 2007 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de Setembro 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; o 
Segundo Secretário, Carlos Duarte Carvalho e os seguintes membros, José 
Gonçalves Tapado, Manuel Mário Pereira, Luis Manuel Coutinho e Carlos Borges da 
Silva. Faltaram à sessão os seguintes membros: Lúcio Borges Rodrigues e Miguel 
Ferreira Borges.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ordem de Trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------- 
1.0 – Período antes da ordem do dia---------------------------------------------------------------- 
1.1 – Aprovação da acta da reunião realizada em 29 de Junho de 2007--------------------- 
1.2 – Intervenção dos membros da Assembleia----------------------------------------------------- 
2.0 – Ordem do dia----------------------------------------------------------------------------------------- 
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, dando a palavra ao presidente da freguesia que pediu desculpas aos 
membros pela alteração que a data da assembleia sofreu, originada pelo programa 
das festas da Sr.ª da Piedade. Tal sucedeu para evitar qualquer coincidência com 
alguma das cerimónias. De seguida o Presidente da assembleia fez a leitura da 
convocatória da Assembleia Ordinária. -------------------------------------------------------------- 
Ponto 1.1 – Aprovação da acta de 29 de Junho  de 2007 – Não havendo intervenções, 
esta foi colocada à votação, sendo aprovada por maioria, com uma abstenção do 
membro do C.D.S., Carlos Borges da Silva por não ter participado na referida reunião-- 
Ponto 1.2 – Intervenção dos membros da freguesia – Tomou a palavra o membro 
José Gonçalves Tapado, frisando que o projecto da Sr.ª da Piedade foi sempre uma 
das prioridades da sua campanha eleitoral. Focou que a capela está restaurada e que 
a área envolvente está por acabar, presumindo-se que o projecto apresentado pelo  
executivo não será executado. Tomou a palavra o presidente do executivo, informando 
mais uma vez, que o projecto  elaborado para o referido local, ainda não foi 
implementado por  falta de financiamento do IFADAP. Assim, aguarda-se  a abertura 
do  IV Quadro Comunitário, QREN, para que o projecto seja  reformulado.  Realçou 
também que  a Comissão Fabriqueira planeia construir um projecto para este espaço 
envolvente que integrará um centro paroquial em estudo. Portanto, deduz-se que não 
será salutar haver sobreposição de projectos. Tomou novamente a palavra o Sr. José 
Tapado, referindo que no seu mandato foram elaborados 2 projectos. Acrescentou 
ainda, que no seu mandato procedeu a várias intervenções de limpeza e que manteve 
algumas reuniões com o Padre Manuel Machado no qual se acertara a cedência da 
plataforma do monte para a construção do Centro Paroquial. Acrescentou que a 
freguesia tem que ter um projecto e executá-lo, quer seja bonificado ou não. O 
presidente do executivo interpelou-o sobre o facto de não o ter executado no seu 
mandato, mais disse que este executivo não irá executar um projecto desta 
envergadura sem os meios próprios e que é racional esperar com paciência para 
aproveitar os benefícios do QREN. O Sr. José Tapado interveio novamente mostrando  
a sua preocupação e desagrado com o facto da capela ser inaugurada com o adro 
sem uma pavimentação e que o meses de Maio, Junho ou Julho, seriam os  ideais, 
para obter o contributo dos muitos emigrantes que cá residem nos visitam nesta 
época. O presidente do executivo replicou que o atraso das obras não se deve a 
problemas financeiros, mas sim, a atrasos originados pelo empreiteiro. Concluindo, 
informou  que o executivo não deve, nem tem nada que se intrometer num projecto 
que não é da sua responsabilidade. Apoiá-lo-á sempre que nos seja solicitado, dentro 
das nossas reais possibilidades e capacidades. --------------------------------------------------- 



Ponto 2.0 – Ordem do dia - O Presidente da Assembleia abriu a ordem do dia dando a 
palavra ao Presidente do executivo para o ponto 3.0---------------------------------------------- 
Ponto 3.0 – Apreciação das actividades do executivo da freguesia Tomou a palavra o 
Presidente da freguesia informando das actividades do executivo:--------------------------- 
Apoio social à comunidade cigana; realização de um colóquio com o Alto 
Comissariado das minorias étnicas e com todos os parceiros directos e indirectos; 
Apoio com matérias na construção de um telhado numa habitação na Serra de uma 
família carenciada; realização de uma etapa do 2º circuito de Beach Pólo da 
Associação de Natação do Norte de Portugal; apoio financeiro a várias actividades do 
CNE 1237 conforme plano de actividades, ao Mondinfut na participação do Torneio de 
S. Tiago de Compostela e ao Moto Clube Sr.ª da Graça no evento Freestyle; 
realização da 2ª Edição do Mondim em Acção; apoio financeiro e colaboração nas 
comemorações do Santuário da Sr.ª da Piedade; arranjos e limpezas das zonas 
balneares do rio Tâmega e Cabril e de vários caminhos da freguesia conforme mapa 
de trabalhos dos funcionários; participação em 3 dos Fórum realizados pela 
Associação dos Municípios do Baixo Tâmega; apoio financeiro a festividade da 
peregrinação da Sr.ª da Graça; presença na ordenação do Padre Nuno; apoio logístico 
e participação no encontro anual dos campistas do Clube de Campismo do Porto; 
apoio financeiro nas festas de S. Bartolomeu do lugar de Pedra Vedra; participação na 
5ª edição da Feira da Terra com um stand tendo como tema todas as iniciativas 
desportivas e culturais realizadas pela freguesia; Apoio logístico ao grupo informal 
Drell na realização no 2º MondimFashion; reuniões com Dr. Prior na tentativa de 
encontrar uma solução no processo do Toumilo e do processo das divisões 
administrativas com as freguesias de Atei e Vilar de Ferreiros; temos vindo a encontrar 
junto do Sr. Francisco Ribeiro o esclarecimento documental da posse de uma parcela 
de terreno no baldio de Montão; celebração de um contrato de ajuste directo para 
vendas de pedra numa pedreira abandonada no lugar de Sobreira de Mondim; 
cedência na forma de aluguer do auditório da freguesia para a mútua de Basto-----------  
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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