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AUTARCAS DE BASTO EXIGEM MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
PARA A CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE FRIDÃO

GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE

Os Presidentes das Câmaras de Mondim, Cabeceiras e Celorico apresentaram,
no passado dia 15 de Fevereiro, numa Conferência de Imprensa, em Braga, a
sua posição relativamente à construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de
Fridão. Para viabilizar a construção da Barragem, os autarcas prepararam um
caderno comum de exigências que poderão vir a compensar os impactos
negativos nos municípios afectados. Para Mondim de Basto, Humberto
Cerqueira exigiu à EDP a atribuição ao Município de 2,5% da facturação da
venda de energia produzida; a construção da Variante de ligação de Mondim a
Celorico; a implementação, em Mondim, de uma infraestrutura regional
denominada “Centro Interpretativo do Rio Tâmega” para salvaguardar a
memória colectiva do Rio Tâmega, bem como a ligação de Atei ao nó de acesso
à autoestrada A7.

AUTARQUIA DE MONDIM DE BASTO EM RISCO
DE PERDER 50 MIL EUROS MENSAIS
O executivo autárquico de Mondim de Basto, foi recentemente confrontado
com um despacho, que determina a redução mensal de 10% do montante
transferido do Orçamento de Estado para os Municípios. Esta redução, resulta
do agravamento do incumprimento do limite de endividamento efectuado
durante o ano de 2008. Nesse ano, a autarquia deveria ter reduzido em 10% o
incumprimento verificado no ano anterior, tendo sucedido precisamente o
inverso, com um aumento da dívida na ordem dos 200%. O equilíbrio das
contas do Município foi apontado como uma das prioridades do novo
Presidente da Câmara Municipal, que decidiu contratar uma entidade privada
para executar uma auditoria e um plano de saneamento financeiro. O
resultado desta auditoria, que se encontra em fase de conclusão, servirá para
aferir e quantificar a condição financeira da autarquia, reconhecidamente
dramática e insustentável. Com esta redução de aproximadamente 50 mil
euros mensais, fica em causa o cumprimento de alguns compromissos,
podendo a autarquia ficar privada de alguns serviços mais básicos, essenciais
para o normal desenvolvimento das suas tarefas. É objectivo do actual
executivo demonstrar às entidades centrais, todo o esforço feito em prol do
equilíbrio das contas da autarquia, que será comprovado pelo estudo de
saneamento financeiro, feito com base nos resultados da auditoria em curso.

O Senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. António
Braga, presidiu, no passado dia 26 de Março à cerimónia de assinatura do
Protocolo de Cooperação para a criação do Gabinete de Apoio ao Emigrante,
em Mondim de Basto.
O Gabinete de Apoio ao Emigrante surge na sequência de um Acordo de
Cooperação entre a Câmara Municipal de Mondim de Basto e a DirecçãoGeral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e destina-se a
prestar apoio aos munícipes que estejam ou tenham estado emigrados, aos
que estão em vias de regressar e mesmo àqueles que desejam emigrar.
“Os emigrantes do concelho de Mondim de Basto vão dispor de um novo
serviço que lhes poderá prestar auxílio nas diferentes situações da sua vida de
emigrante. É objectivo deste serviço informar os emigrantes sobre os seus
direitos, contribuir para a resolução dos problemas apresentados, prestar
apoio junto de outros organismos Públicos e, sobretudo, prestar um serviço
eficiente, atencioso e humano”, explicou o Presidente da Autarquia,
Humberto Cerqueira.
O Gabinete de Apoio ao Emigrante vai funcionar nas instalações da Câmara
Municipal, prevendo-se a sua abertura durante os meses de Verão, que se
aproximam. Até lá, o técnico que ficará afecto a este serviço irá receber
formação junto da Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades
Portuguesas, para que possa prestar as respostas mais convenientes às
solicitações dos cidadãos emigrantes.
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Caro munícipe
Atravessamos um momento que marcará
definitivamente o futuro do nosso Concelho,
nos próximos anos. No passado dia vinte e
cinco de Março, em reunião extraordinária de
câmara, convocada para o efeito, foi aprovado
o Estudo e Plano para o Saneamento
Financeiro do nosso Município. Esta
deliberação, será agora remetida à Assembleia
Municiapal e posteriormente ao Tribunal de Contas.
O Estudo apresentado revelou um cenário pior do que o esperado,
diagnosticando uma dívida de aproximadamente 19 Milhões de Euros.
Para cumprir com os fornecedores, exige-se ao Munícipio que recorra a
um crédito bancário no valor de 13,5Milhões de Euros, aos quais se junta
os créditos assumidos anteriormente.
Foi nossa preocupação, mesmo assumindo este encargo para 12 anos,
que o nosso Concelho continuasse a ter condições para usufruir das
verbas do QREN, que encerra em 2013. Este era um ponto fundamental
para nós. Por isso mesmo, optamos por um período de carência de 3
anos.
Aguardamos que os próximos meses, confirmem as melhores
expectativas, que passam pela aprovação deste plano no Tribunal de
Contas. Se assim for, pagaremos todas as dívidas do município, ficando
com condições para planear o nosso futuro a médio e longo prazo, tal
como todos desejamos.
Gostaria também de vos dar nota do seguinte: Conseguimos em tempo
record, três mêses, recuperar dez casas no âmbito do Programa de
Conforto Habitacional para Idosos. Trata-se de um financiamento, no
valor de 35 mil Euros, que se encontrava em risco de ser perdido e que
com o empenho do Pelouro da Acção Social, conseguimos executar na
totalidade.
O mês de Março ficou igualmente marcado pelo Festival de Teatro Miguel
Torga, que encheu a sala do Auditório da Casa da Cultura em todas as
sessões realizadas. Foram mais de 1200 entradas, num festival que trouxe
até Mondim cinco companhias amadoras de Teatro e encerrou em grande
com uma peça apresentada pelo Teatro Amador Mondinense. A adesão e
a qualidade registada, são a nossa maior motivação para oferecer esta
iniciativa com o carácter regular que ela merece.
Por fim, manifesto a nossa satisfação pela visita do Secretário de Estado
das Comunidades, para a assinatura de um protocolo que proporcionará a
criação de um Gabinete de Apoio ao Emigrante em Mondim de Basto. É
objectivo deste serviço informar os emigrantes sobre os seus direitos,
contribuir para a resolução dos problemas apresentados, prestar apoio
junto de outros Organismos Públicos e, sobretudo, prestar um serviço
eficiente e atencioso. Nos próximos meses teremos no nosso concelho um
serviço que muito nos orgulha e que dignificará os nossos emigrantes que
são merecedores do maior carinho e atenção.
Um abraço amigo.

AUTARQUIA CRIA GABINETE DE
APOIO E PLANEAMENTO AO
INVESTIMENTO
GPI
Numa perspectiva voltada para o alargamento e desenvolvimento do
serviço público municipal, a Câmara Municipal de Mondim de Basto
criou recentemente o Gabinete de Apoio ao Planeamento e
Investimento.
Este gabinete tem como missão apoiar o Executivo Municipal no
enquadramento financeiro das directrizes e prioridades definidas no
âmbito da política de planeamento municipal, através da preparação e
gestão de processos de candidatura a financiamentos externos.
É também atribuição deste Gabinete disponibilizar ao munícipe e às
empresas informação sobre o enquadramento legal de apoio às
actividades económicas, fundos comunitários e outros programas de
financiamento existentes; prestar atendimento personalizado aos
munícipes e empresas que pretendam recolher informação sobre o
enquadramento financeiro de eventuais investimentos e apoiar as
freguesias e o tecido associativo local no enquadramento de ideias e
intenções de investimento em candidaturas a fundos comunitários e /ou
nacionais.
Trata-se, portanto, de um novo serviço da autarquia que tem como
objectivo geral promover o desenvolvimento económico do concelho
em torno dos recursos e potencialidades locais, recorrendo à
informação, dinamização e cooperação com os agentes económicos e
entidades externas de cariz regional e nacional.

EDUCADORA ITINERAMTE
A Câmara Municipal em parceria com a DREN – Direcção Regional de
Educação do Norte e com o Agrupamento de Escolas – disponibilizaram
desde o passado mês de Março, um novo serviço de educação
itinerante, destinado a servir as crianças do concelho, com idade para
frequentar o ensino pré-escolar.
Neste momento, encontra-se no terreno uma Educadora de Infância que
percorre as aldeias do concelho, em dias alternados, para assegurar que
as crianças que vivem em locais mais isolados e cujo número não justifica
a abertura de um estabelecimento de ensino fixo, tenham o mesmo
direito que as outras e acedam a programas de educação pré-escolar.

SEMANA DE FÉRIAS DOS IDOSOS NA FOZ DO ARELHO

A Câmara Municipal organizou, com o apoio do INATEL, uma semana de férias
para os habitantes do concelho com idade igual ou superior a 60 anos. Esta
semana de férias decorreu de 21 a 28 de Março e teve como destino a Foz do
Arelho. Os 41 idosos participantes ficaram instalados no Hotel do INATEL,

com direito a pensão completa e a um programa de actividades vocacionadas
para o turismo sénior, com visitas às Caldas da Raínha, Óbidos, Peniche e
Nazaré e ainda animação musical.
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NOVO EXECUTIVO QUER O CENTRO
ESCOLAR A FUNCIONAR JÁ EM SETEMBRO

NOVO EXECUTIVO CONSEGUE
COMPARTICIPAÇÃO PARA REMODELAÇÃO
DO ESTÁDIO MUNICIPAL

O Município de Mondim de Basto assinou, no passado dia 11 de Março, o
Contrato de Comparticipação Financeira do Relvado e Instalações de Apoio
do Estádio Municipal. Não obstante o facto de se tratar de uma obra já
concluída, persistiam dificuldades na aprovação do respectivo
financiamento, uma situação que o novo executivo conseguiu desbloquear
junto das entidades competentes: o Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações e a Entidade Gestora do POVT- Programa
Operacional Temático Valorização do Território. O valor total da obra
ascende a 851 443,92 euros e inclui trabalhos de arrelvamento do campo de
futebol e renovação das instalações de apoio, nomeadamente ao nível dos
balneários, bancada, iluminação e vedação. Apesar da comparticipação
total da obra ter estado ameaçada, o Presidente da Autarquia, Humberto
Cerqueira, manifestou-se empenhado em ultrapassar esta situação, tendo
conseguido obter um financiamento de 52%, no valor de 443 655,23 euros.
O Município congratula-se com o resultado desta iniciativa, o que lhe
permitirá atenuar as dificuldades financeiras existentes ao nível daquele
investimento.

O Director Regional de Educação do Norte, Dr. António Leite, visitou
no passado dia 26 de Fevereiro, o Centro Escolar de Mondim de
Basto cuja obra se encontra em execução.
Durante esta visita o Presidente da autarquia, Humberto Cerqueira,
teve oportunidade de apresentar algumas das dificuldades com as
quais se tem deparado para a conclusão desta obra que, segundo o
edil “terá um custo bem superior ao valor de referência, que são 115
Mil Euros por sala, comparticipados a 75% pelo QREN. Sabemos que
o valor de entrega da obra foi de 1,9 Milhões de Euros, o que
significa que, para além dos 25% do valor de referência, o anterior
executivo assumiu nessa altura 750 Mil Euros que terão quer ser
pagos agora.”
A juntar a esta questão orçamental, “existem erros do projecto,
trabalhos a mais e obras não incluídas na primeira fase, como é o
caso dos indispensáveis acessos, que transformam esta obra, a
exemplo de outras, numa pesadíssima carga para a autarquia”,
acrescenta.
A visita do Director Regional de Educação trouxe também uma
solução que permitirá oferecer melhores condições de ensino aos
alunos da freguesia de Atei, que viram o projecto do seu Centro
Escolar chumbado por insuficiente número de alunos.
“Esta situação impede o acesso ao financiamento do QREN para a
construção de novos Centros Escolares, que exige no mínimo 96
alunos para quatro salas, sendo que neste momento Atei conta com
aproximadamente 50 alunos”, explica Humberto Cerqueira.
Contudo, e assumindo o compromisso de oferecer condições
idênticas a todas as crianças do concelho, o executivo Mondinense
encontrou no actual Centro Escolar uma solução que passa pela
reformulação do projecto de 10 para 13 salas, permitindo desta
forma a inclusão dos alunos de Atei no novo equipamento.
“Esta reformulação terá ainda um impacto positivo no
financiamento já que, desta forma, serão mais três salas a contar
para o valor de referência do financiamento, conseguindo assim a
Câmara arrecadar preciosos 345 Mil Euros”, refere o Presidente da
autarquia.
Apesar de todas estas dificuldades, o executivo de Mondim de Basto
considera que estão reunidos todos os esforços financeiros e de
planeamento para que o novo Centro Escolar entre em
funcionamento em Setembro de 2010 e ofereça melhores
condições às crianças do concelho.

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE OS
APOIOS À AGRICULTURA - CAMPANHA 2010/2011

O Gabinete de Apoio ao Agricultor da Câmara Municipal, conjuntamente
com a Delegação Regional do Ave e a Confederação dos Agricultores
Portugueses (CAP) promoveram, no passado dia 22 de Fevereiro uma sessão
de esclarecimentos sobre os apoios disponíveis para a agricultura, da
campanha 2010/2011.
Dada a pertinência do tema, a sessão revelou-se muito participativa, tendose verificado a mobilização de centenas de agricultores de todo o concelho.
Humberto Cerqueira, Presidente da Câmara Municipal, iniciou a sessão
reafirmando a intenção de criar condições para um efectivo apoio aos
nossos agricultores. Exemplo disso, "é o reforço de competências do
Gabinete de Apoio ao Agricultor, que merecerá da nossa parte a maior das
atenções."
Na sua intervenção abordou ainda o compromisso de comparticipação da
vacinação do gado, uma medida que, na sua opinião, “vai muito além do
simples apoio financeiro. Será também uma medida de apoio à erradicação
de doenças."
Luís Caeiro, engenheiro e representante da CAP, foi o orador convidado para
a apresentação dos vários apoios existentes no âmbito do Regime de
Pagamento Único (RPU), nomeadamente os que dizem respeito a vacas
aleitantes, prémio ao abate, ovinos e caprinos, melhoria da qualidade dos
produtos agrícolas, medidas agro-ambientais, entre outros.
As datas e prazos de candidatura, os períodos de retenção, os documentos
necessários e procedimentos a ter em conta para evitar futuros
incumprimentos e possíveis penalizações, também mereceram a atenção
dos presentes.
O debate público que se seguiu foi um momento importante para a
dissipação de dúvidas que, frequentemente, preocupam os agricultores.
O Gabinete de Apoio ao Agricultor funciona na Divisão de Desenvolvimento
Municipal, todos os dias úteis, das 09:00h às 17:00 horas.
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I FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO AMADOR “MIGUEL TORGA”
VENDEU MAIS DE 1200 BILHETES
O recém criado grupo “Teatro Amador Mondinense”, que junta várias
gerações de mondinenses empenhados em revitalizar as artes cénicas no
concelho, encerrou o mês do teatro com três apresentações da peça “Não há
ladrão que venha por bem” (texto de Dario Fo - Prémio Nobel da Literatura
em 1998), que à semelhança das restantes sessões, esgotou a lotação da sala
de espectáculos da Casa da Cultura.
O I Festival Nacional de Teatro Amador “Miguel Torga”, decorreu de 6 a 28 de
Março e contou com a participação de seis companhias de teatro, oriundas
de diferentes zonas do país, incluindo duas vencedoras do festival nacional
de teatro promovido pelo INATEL – o grupo “Casca de Nós” de Ermesinde e o
“Celeiro” de Coimbra.
Na apresentação do festival, o presidente da autarquia teve a oportunidade
de destacar a aposta da autarquia na cultura, comprovada nestes escassos
meses de mandato pelas inúmeras iniciativas já realizadas. “A forma como
os mondinenses têm aderido são o sinal de que estamos no caminho certo.
Este Festival vai nesse sentido. Iniciativas de baixo custo, com envolvimento
das nossas associações, no caso do Festival de Teatro, com a colaboração da

Tamegar Teatro, associação para a qual revertem as receitas do evento.
Estas receitas vão permitir que a Tamegar possa continuar a desenvolver o
óptimo trabalho na dinamização do Teatro em Mondim.”
Humberto Cerqueira chamou também atenção para as óptimas condições
criadas para a encenação teatral, com as alterações efectuadas no auditório
da Casa da Cultura. “Obras feitas recorrendo aos recursos humanos da
Câmara, sempre acompanhadas por Tiago Pires, a quem reconheço um
enorme empenho e mérito nas iniciativas que já marcam a agenda cultural
de Mondim”, acrescenta.
No final das sessões, os grupos convidados mostraram-se satisfeitos por
visitar Mondim, salientando as condições oferecidas na sala “que dispõe de
todos os meios técnicos para a realização deste tipo espectáculos”, bem
como a adesão do público “que se revelou atento e bastante interactivo”.
Esta iniciativa contou com o apoio do Instituto Português da Juventude e da
Fundação INATEL, que se associaram activamente à organização deste
festival.
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MUNICÍPIO ADERIU À INICIATIVA LIMPAR PORTUGAL
A autarquia de Mondim de Basto assumiu-se como parceiro do “2010 Ano
Internacional da Biodiversidade” e comprometeu-se a promover a educação
ambiental e a sensibilizar os seus munícipes para uma melhor utilização da
natureza e dos ecossistemas, com o intuito da sua preservação.
O Presidente da autarquia, Humberto Cerqueira, reconheceu todo o mérito e
valor de iniciativas como o Limpar Portugal, e justificou a pronta adesão do
município pelo facto “de se tratar de uma iniciativa que parte da sociedade
civil, do voluntariado, e por incidir sobre uma problemática tão importante

como é a preservação da natureza”.
Prova disso mesmo, o facto de desde cedo a autarquia ter disponibilizado
recursos humanos e materiais, para colaborar na identificação dos espaços a
limpar e na promoção da iniciativa.
Aos munícipes que se juntaram a esta iniciativa e participaram nos trabalhos de
limpeza e recolha de lixo, o Presidente da Câmara deixa aqui o seu
agradecimento pelo seu desempenho e pela postura que assumiram na sua
relação com a Natureza.

SEMANA DA FLORESTA, AMBIENTE E ÁGUA - 22 A 26 DE MARÇO

A Câmara Municipal de Mondim de Basto, o Centro de Interpretação do Parque
Natural do Alvão e o Agrupamento Vertical de Escolas programaram uma
semana de actividades que pretendeu comemorar, com os alunos do ensino
pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, os dias da floresta, do ambiente e da
água.
Elucidar a população em geral e a comunidade estudantil em particular para a
importância da defesa e valorização dos espaços florestais e de todos os
elementos que lhe estão associados, foi o grande objectivo das actividades
lúdico-pedagógicas programadas para aqueles dias.
Oficinas práticas, jogos tradicionais, acções de sensibilização ambiental são

exemplos das actividades desenvolvidas e que contaram ainda com o apoio da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto.
Os trabalhos do concurso “Um Natal com uma Árvore Ambiental”, criados,
exclusivamente, com materiais de desperdício, foram premiados pela
originalidade, pela mensagem de protecção ambiental que apresentaram e
pela sua relação com a conservação da natureza.
Ainda no âmbito das comemorações da Semana da Floresta, do Ambiente e da
Água esteve em exibição, na Praça do Município a exposição “Do Lixo se faz
Arte”, que reuniu trabalhos dos alunos e da comunidade educativa do
concelho.
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PROGRAMA CONFORTO HABITACIONAL PARA PESSOAS IDOSAS – PCHI
Dez famílias do concelho estão a ser contempladas
por este programa de qualificação habitacional e
de melhoria das condições de habitabilidade. O
PCHI resulta de uma parceria entre o Município e o
Instituto da Segurança Social e visa melhorar as
condições básicas de habitabilidade e mobilidade
das pessoas idosas que usufruam de serviços de
apoio domiciliário, de forma a prevenir e a evitar a
sua institucionalização. As intervenções realizadas
têm incidido sobre a melhoria da cobertura,
paredes e caixilharia; a criação de espaços
funcionais, nomeadamente instalações sanitárias e
cozinha ou adaptações dos mesmos, e ainda sobre
a aquisição de equipamentos como mobiliário e
electrodomésticos.

Antes

Depois

COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA REUNIU COM EXECUTIVO
No passado dia 11 de Março, reuniu a Comissão Municipal de Defesa da Floresta,
uma estrutura de articulação, planeamento e acção que tem como missão a
coordenação de programas de defesa da floresta.
Esta Comissão funciona sob a coordenação do Presidente da Câmara Municipal e é
apoiada, tecnicamente, pelo Gabinete Técnico Florestal.
Na abertura dos trabalhos da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, Humberto
Cerqueira, explicou a importância da constituição deste órgão referindo que
“Mondim é um concelho com uma extensa área florestal que se pretende preservar e
por isso decidimos avançar, antecipadamente, com um programa de acção a realizar
pelas equipas de sapadores florestais do concelho, durante o ano 2010”.
A análise de candidaturas a projectos de investimento, a realizar no âmbito da defesa
da floresta contra incêndios, também mereceu a atenção desta Comissão.
Por proposta do Sr Presidente da Câmara, foi decidido por unanimidade, convocar
um representante do Exército Português para as reuniões da Comissão Municipal de
Defesa da Floresta, dado que anualmente é uma força presente no concelho, no
apoio à prevenção de incêndios florestais.
Para além da Câmara Municipal integram esta Comissão: o Instituto da Conservação
da Natureza e da Biodiversidade, o Núcleo Florestal do Tâmega (Autoridade Florestal
Nacional), a Unidade de Defesa da Floresta (Autoridade Florestal Nacional), um
representante da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto e da
Guarda Nacional Republicana, um Presidente de Junta designado pela Assembleia
Municipal e um representante das Unidades de Baldio.

OBRAS

MONDIM - PAVIMENTAÇÃO DA VIA

NOVAIS - CONSTRUÇÃO DE AQUEDUTO

SERRA - REPOSIÇÃO DE MURO DE SUPORTE

SERRA - CONSTRUÇÃO DE VALETAS

PEDRA VEDRA - MURO DE SUPORTE

VILARINHO - MURO DE SUPORTE

POÇAS VELHAS - MURO DE SUPORTE

MONDIM - SINALIZAÇÃO NOVA E
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO
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DESPORTO

CAMPEONATO REGIONAL DE
BASQUETEBOL DISPUTADO POR EQUIPA
FEMININA DO CDM MONDIM DE BASTO

No passado dia 17 de Fevereiro fomos acompanhar o jogo do
Campeonato Regional de Basquetebol Juniores Sub 19, disputado pela
equipa feminina do Centro Desportivo Municipal (CDM) de Mondim de
Basto e o Acert Tondela.
Apesar da ansiedade vivida antes do início do jogo, a equipa
mondinense revelou-se determinada acabando mesmo por inaugurar o
marcador.
Este sentimento de insegurança manifestado pela equipa do CDM
advém do facto deste ser o primeiro ano em que se apresentam a
competir a nível federado. “O facto de ser um campeonato federado é
mais exigente, mas também é mais motivador porque nos obriga a fazer
sempre melhor“, explica Liliana Mourão, capitã desta formação.
Duarte Martins é o treinador dos diferentes escalões que compõem esta
modalidade e revela que “a introdução do basquetebol no concelho
surgiu como uma oportunidade para o escalão feminino praticar uma
modalidade desportiva”.
Esta equipa foi constituída há cerca de dois anos por um grupo de amigas
que já praticavam basquetebol durante o ano lectivo e que se
organizaram para apostar seriamente na modalidade.
Deste primeiro ano de competição o treinador destaca a evolução
táctica das atletas e o espírito de entrega com que encaram cada desafio
porque afirma que “há aspectos técnicos que deveriam ter sido
adquiridos em tenra idade e que só agora estão a aprender, o que torna
mais difícil o seu aperfeiçoamento e concretização”.
No seu entender o basquetebol é uma aposta com futuro: “o número de
inscrições e de praticantes tem vindo a aumentar e estamos mesmo a
ponderar a hipótese de dar formação às atletas mais velhas, para
integrarem a equipa técnica e assim poderem acompanhar os escalões
mais jovens”, adianta Duarte Martins.
"A equipa de basquetebol feminino surgiu duma forma espontânea e
respondeu à vontade deste grupo de amigas que desta forma tiveram
oportunidade de praticar a modalidade que escolheram. Este é um bom
exemplo do rumo que deve seguir o Centro Desportivo Municipal nos
próximos tempos", afirmou o Presidente da autarquia.
Humberto Cerqueira explicou ainda que pretende “que o CDM seja um
complemento do bom trabalho desenvolvido pelas associações do
concelho. O CDM vai continuar a dinamizar actividades alternativas,
como o basquetebol ou o voleibol, mas também com especial atenção às
idades para as quais não existe qualquer tipo de oferta, como é o caso
dos Núcleos "Mexa-se" e "Seniores em Forma".
O Centro Desportivo Municipal foi criado com o objectivo de motivar os
jovens para a prática desportiva e o facto da participação nas diferentes
modalidades ser gratuita, permite abranger todas as classes sociais. Por
isso, pratique desporto que nós apoiamos!

FÉRIAS DESPORTIVAS DA PÁSCOA 2010

O programa de Férias Desportivas da Páscoa, que se realizou no final do
período lectivo, manteve activos cerca de 180 crianças e jovens do
concelho, com idades compreendidas entre os 6 e os 15 anos.
Para esta edição, a autarquia disponibilizou transporte e alimentação
para as crianças que se deslocaram das diferentes freguesias, para
participarem nas actividades programadas: os torneios desportivos, os
ateliers de música e cinema, a visita à Biblioteca e Piscina de Celorico de
Basto, entre outros.
Todas as actividades foram desenvolvidas num ambiente seguro e
atractivo, com o intuito de incutir hábitos de vida saudáveis, junto dos
jovens do concelho.

MONDIMCUP
TORNEIO DE FUTEBOL JUVENIL
Realizou-se de 1 a 3 de Abril, no Estádio Municipal, a primeira edição do
MondimCup – Torneio de Futebol Juvenil.
Este torneio foi organizado pelo Departamento de Formação do
Mondinense Futebol Clube e contou com o apoio logístico do Município.
Durante estes dias foram recebidos cerca de 400 atletas, oriundos dos
distritos de Braga, Porto e Vila Real, e que integraram as 24 equipas
participantes.
Deste torneio há ainda a destacar a presença das equipas do Boavista
Futebol Clube e do Futebol Clube do Porto que fizeram vibrar os
amantes desta modalidade.

FICHA TÉCNICA
PROPRIEDADE E EDIÇÃO Câmara Municipal de Mondim de Basto
DIRECÇÃO Humberto Cerqueira - Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto
DESIGN E COORDENAÇÃO GCI-CMMB WEB GI-CMMB
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2, 3 E 4 DE ABRIL | CABRITO/CABRA
02 ABR | SEX | 21:00H | Via-Sacra ao vivo
Pelos jovens das paróquias de Mondim, Atei e Paradança
Início no lugar do Barrio

9, 10 E 11 DE ABRIL | MILHOS RICOS
09 ABR | SEX | 22:00H |Concerto St. Avertin - Auditório da Assembleia
10 ABR | SÁB | 20:00H | Animação com Concertinas pelos restaurantes
11 ABR | DOM | 14:00H | Jogos populares - Zona Verde
16:00H | Concerto “Coro Millenium” - Igreja Matriz

Abril, mês dos sabores!

16, 17 E 18 DE ABRIL | MARONESA | PÃO DE LÓ HÚMIDO
16 ABR | SEX | 14:00H | Abertura do I Encontro do Mel e da Broa
Jardim Praça 09 de Abril
19 ABR | SEG | 14:00H | Inauguração da Exposição “Murais de Abril”
Câmara Municipal - Comemorações do dia 25 de Abril

23, 24 E 25 DE ABRIL | COUVES COM FEIJÕES
No âmbito das comemorações do dia 25 de Abril
23 ABR | SEX | 16:00H | Conferência “Os valores de Abril nos dias de hoje”
22:00H | Sessão de Cinema
24 ABR | SÁB | 22:00H | Concerto “Noé Gabina”
Auditório
Adriano
Correia
de Oliveira [Zona verde]
RESTAURANTES ADERENTES > ADEGA S. TIAGO - LUGAR DO OUTEIRO | T. 255 117 953 | > RESTAURANTE TRANSMONTANO - AV. DA IGREJA | T. 255
381 682 | > CHURRASQUEIRA DUAS PALMEIRAS - LOT. DA RECTA DA PENA, N.º 4 | T. 255 386 916 | > SEGREDOS DO ALVÃO - RUA VELHA | T. 966 785
25 ABR | DOM | 09:00H | Arruada de bombos
399 | > RESTAURANTE - ESPLANADA CASA DO LAGO - LUGAR DO BARRIO – ZONA VERDE | T. 255 386 758| < RESTAURANTE AVENIDA - AV. DA
09:30h | Passeio pedestre
IGREJA | T. 255 382 688 | > RESTAURANTE SABORES DO ALVÃO - ERMELO | T. 963 763 900 | > RESTAURANTE NOVA YORK - SOBREIRA DE MONDIM 10:00h | Sessão solene na Assembleia Municipal
ATEI | T. 255 386 497 | > RESTAURANTE RAMOS - AV. DA IGREJA - T. 255 381 279 | > ADEGA REGIONAL 7 CONDES - RUA VELHA | T. 962 561 296 | >
11:30h | Inauguração da Rua 25 de Abril
CASA DA CAÍNHA - LUGAR DA CAÍNHA - VILAR DE FERREIROS | T. 965 867 536

I ENCONTRO DO MEL E DA BROA
16 a 18 ABRIL ‘10 | MONDIM DE BASTO | JARDIM DA PRAÇA 9 DE ABRIL
SEX | 16 ABRIL

SÁB |17 ABRIL

14:00H – Inauguração da Feira
00:00H – Visitas de estudo dos alunos do 5.º e 6.º ano
da Escola EB2,3/S de Mondim de Basto
15:00H – Jornadas temáticas para público escolar
Auditório da Assembleia Municipal

14:00H – Jornadas técnicas para apicultores
Auditório da Assembleia Municipal
16:30H – Concurso de mel
Júri da Direcção Regional da Agricultura
18:00H – Arruada dos Gaiteiros “A Trouxa Mouxa”
21:00H – Entrega de prémios
Palco do recinto
21:30H – Actuação dos Gaiteiros “A Trouxa Mouxa”
Palco do recinto
24:00H – Encerramento

00:00H – “O mel em Mondim de Basto
desde a Idade Média”
Arqueólogo António Dinis
00:00H – “Comer saudável para crescer saudável:
O mel e a broa”
Dr.ª Dulce Lemos (Nutricionista do ACES Ave1
Terras de Basto)
16:00H – Peça de Teatro “O mel” - Tamegar Teatro
Auditório da Casa da Cultura
21:30H – Grupo Folclórico e Recreativo de Vilarinho
Palco do recinto
23:00H – Encerramento

DOM | 18 ABRIL

14:00H – Abertura de exposição
14:00H – Visita às Silhas do Concelho
Arqueólogo António Dinis
16:00H – Actuação de Banda Filarmónica de Mateus
Palco do recinto
20:00H – Encerramento

O NOSSO ABRIL
comemorações do 25 DE ABRIL
19 ABR | SEG | 14:00H | Inauguração da Exposição “Murais de Abril”
Câmara Municipal
23 ABR | SEX | 16:00H | Conferência “Os valores de Abril nos dias de hoje” - Pela Associação 25 de Abril
Auditório da Assembleia Municipal
22:00H | Sessão de Cinema
24 ABR | SÁB | 22:00H | Concerto “Noé Gabina”
Auditório Adriano Correia de Oliveira [Zona verde]
25 ABR | DOM | 09:00H | Arruada de bombos
09:30h | Passeio pedestre
10:00h | Sessão solene na Assembleia Municipal
11:30h | Inauguração da rua 25 de Abril
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Aviso
HUMBERTO DA COSTA CERQUEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, pelo presente, faz público, que por deliberação da
Câmara Municipal de 25 de Fevereiro de 2010, foi aprovado o projecto de Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação e das
Compensações Urbanísticas do Município de Mondim de Basto, bem como, o projecto de Regulamento e Tabela de Taxas Administrativas e
fundamentação económica das mesmas.
Em ambas as deliberações, foi ainda determinado, nos termos nos termos do artº 118.º do Código do Procedimento Administrativo, a discussão
pública daqueles projectos, pelo que, convidam-se todos os interessados a consultarem-nos, respectivamente, no Departamento de Urbanismo
e na Divisão Administrativa e Financeira da Autarquia ou na página da Internet www.cm-mondimdebasto.pt e a formularem as sugestões e
observações que entenderem convenientes, dentro do prazo de 30 dias úteis a contar da data da presente publicação, por requerimento escrito
dirigido ao Senhor Presidente da Câmara ou por correio electrónico para o endereço geral@cm-mondimdebasto.pt.
Mondim de Basto, 26 de Fevereiro de 2010.
O Presidente da Câmara,
Humberto da Costa Cerqueira

DELIBERAÇÕES
PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
REUNIÃO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2010
> Outorgar um protocolo com a Direcção Geral dos Assuntos
Consulares e Comunidades Portuguesas, para dotar os serviços
municipais de uma estrutura de apoio aos munícipes que tenham
estado ou estejam emigrados;
> Propor à Assembleia Municipal a alteração dos Estatutos da
Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios do Baixo
Tâmega;
> Atribuir um subsídio no ano de 2010 no valor de € 250.00 para apoio
à institucionalização do Poder Local Democrático em Timor Leste;
> Enviar, através do Senhor Presidente da Câmara Municipal do
Funchal, as mais sentidas condolências do Município de Mondim de
Basto aos familiares dos falecidos, assim como, manifestar a mais
elevada solidariedade com todos aqueles que sofreram danos morais
e perdas materiais;
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE FEVEREIRO DE 2010
> Aprovar a proposta de Regulamento Municipal de Urbanização e
Edificação e submetê-la a discussão pública;
> Aprovar a proposta de Regulamento e Tabela de Taxas
Administrativas e submetê-la a discussão pública;
REUNIÃO DE 8 DE MARÇO DE 2010
> Disponibilizar à Grupo de Cicloturismo Bila Biker´s, Ciclismo e BTT as
instalações solicitadas para a realização da Mini Clássica Vila Real Alto
da Senhora da Graça e comparticipar financeiramente a iniciativa
com € 100.00;
> Para efeitos da candidatura comunitária tendo em vista a
recuperação da Casa da Eira, no âmbito do Projecto de Regeneração
Urbana do Núcleo Histórico e da Vila de Mondim de Basto, foi
deliberado a realização de uma escritura de justificação notarial,
como forma de dotar a Câmara de documento bastante para prova do
seu direito de propriedade;
> Aprovar a proposta do presidente da Câmara para negociar e
subscrever um protocolo com a OPP de Basto, no sentido de esta
garantir na execução das medidas de controlo aos agricultores e
pecuaristas do concelho, sendo as despesas que a estes cabem
custeadas pela Câmara Municipal, como forma reagir ao sério risco

de, em face da crise económica, os agricultores e pecuaristas
abandonarem as suas actividades de subsistência, por não possuírem
capacidade económica para custear as acções de controlo das
doenças; ou, o risco ser colocada em causa a Saúde Pública, em
virtude de os mesmos, pura e simplesmente, não executarem as
acções de controlo
> No âmbito do Decreto-Lei nº 235/2009, de 15 de Setembro,
transferir a titularidade de 25.399 acções da Classe A do valor
nominal de 1€ cada para a EGF.
> O lançamento de um concurso de fotoreportagem para dar
cobertura à iniciativa Limpar Portugal no concelho de Mondim de
Basto.
> Confirmar a decisão de cessação do procedimento concursal
comum, para provimento, por tempo indeterminado, de três postos
de trabalho da carreira/categoria de técnico superior (professor), e,
consequentemente, julgar improcedente o recurso interposto.
> Autorizar a Secção de Teatro, Tamegar Teatro da Associação Ladeira
a exploração da bilheteira do Festival Nacional de Teatro Amador
Miguel Torga.
> De forma excepcional, determinar a realização da feira do dia 2 de
Abril, ignorando-se o facto de ser um dia feriado;
> Na sequência da proposta da Senhora Vereadora Prof.ª Teresa
Rabiço da Costa felicitar todas as mulheres Mondinenses, em virtude
de a sessão da Câmara Municipal se ter realizado no dia Internacional
da Mulher.
REUNIÃO DE 25 DE MARÇO DE 2010
> Declarar o Município de Mondim de Basto como em situação de
desequilíbrio financeiro conjuntural, bem como, aprovar o estudo e
plano para o saneamento financeiro do Município em anexo, abrigo
do Artigo 40º da Lei das Finanças Locais, e consequentemente,
determinar a abertura, nos termos propostos, de um procedimento
para contracção de um empréstimo bancário de médio e longo prazo,
no valor de 13.500.000€, com vista à consolidação dos passivos
financeiros e à reprogramação da dívida do Município de Mondim de
Basto, que após aprovação pela Assembleia Municipal e o visto do
Tribunal de Contas, terá como finalidade a imediata solvência de
passivos a fornecedores e a redução dos prazos médios de
pagamento.

