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ALMOÇO SOLIDÁRIO CÂMARA MUNICIPAL APOSTA NA 
PROMOÇÃO DO CONCELHO NA BTL   

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
DA BARRAGEM DE FRIDÃO

GABINETE 
DE APOIO À 

PARTICIPAÇÃO 
NA CONSULTA 

PÚBLICA

O Almoço Solidário de Natal reuniu, no dia 
20 de Dezembro, mais 300 idosos de todo o 
concelho, num momento de partilha e 
união comunitária.

No passado dia 13 de Janeiro a Câmara 
Municipal, em conjunto com a Associação 
de Municípios do Baixo Tâmega, integrou o 
stand promocional do Porto e Norte de 
Portugal na Bolsa de Turismo de Lisboa 
(BTL).

Criado pela Câmara Municipal, no dia 18 de 
Dezembro de 2009, continua a funcionar no 
Departamento de Urbanismo, todos os dias 
úteis das 09h00 às 17h00.
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TOMADA DE POSSE

AUDITORIA - SANEAMENTO FINANCEIRO

Perante a situação problemática, de uma elevada dívida da Câmara, 
decidiu o Executivo contratualizar com uma empresa especializada e 
credível, uma auditoria. Com esta medida, pretende-se apurar a real 
dimensão dessa dívida e submeter depois, um processo de 
saneamento financeiro ao tribunal de contas.
Uma vez concluído este procedimento, a Câmara poderá, por um 
lado, resolver os compromissos assumidos com todos os credores e 
fornecedores, bem como depois, pôr no terreno os projectos e 
iniciativas que mereceram o apoio e a confiança dos Mondinenses.
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A tomada de posse dos autarcas eleitos no sufrágio de 11 de Outubro de 2009 
teve lugar no dia 30 de Outubro, no auditório da Assembleia Municipal de 
Mondim de Basto.
Assumiram funções Humberto da Costa Cerqueira, Presidente da Câmara 
Municipal e Teresa de Jesus Tuna Rabiço da Costa, Vereadora. Como 
vereadores sem pelouro, assumiram funções, Lúcio Manuel Alves Machado, 
António Augusto Machado Ferreira de Brito e Francisco Peixoto Gomes 
Ribeiro.
No mesmo dia tomaram ainda posse os membros da Assembleia Municipal 
que, juntamentente com os 8 Presidentes eleitos nas Juntas de Freguesia, 
constituem este órgão. Maria Laura Esperança Ínsua Pereira foi eleita 
Presidente da Assembleia Municipal de Mondim de Basto.

TOMADA DE POSSE DOS 
AUTARCAS ELEITOS NO CONCELHO 

DE MONDIM DE BASTO

EDITORIAL
Caro munícipe
É com prazer que vos apresento o novo 
boletim informativo da Câmara 
Municipal. Esta forma de comunicação 
representa um esforço deste executivo 
no sentido de informar todos os 
Mondinenses sobre a actividade 
municipal.
Como é do vosso conhecimento, 
h e r d á m o s  u m a  c â m a ra  m u i t o  
endividada. Assim, para conhecermos a 

real situação financeira da autarquia, contratamos uma empresa para 
fazer uma auditoria externa às contas da câmara. Nos próximos dias 
teremos já um retrato rigoroso da situação financeira da câmara para 
podermos planear os investimentos dos próximos anos, procurando 
ao longo deste mandato equilibrar as contas, o que não se afigura 
nada fácil, dada a dimensão da dívida.
Herdámos igualmente do anterior executivo, algumas obras que 
teremos que acompanhar e pagar no decorrer do próximo ano. São 
obras que embora importantes para o concelho, foram mal 
dimensionadas e irão custar ao município um valor muito acima do 
que seria razoável. O pagamento destas obras, obrigatório, dados os 
compromissos já assumidos pelo anterior executivo, irá desequilibrar 
ainda mais as contas da autarquia.
A organização dos serviços da câmara é uma das áreas que mereceu a 
nossa atenção desde o início do mandato. Os recursos humanos são 
um peso enorme no orçamento da autarquia. São também a nossa 
base de trabalho, por isso mesmo, procedemos já a alguns 
ajustamentos pontuais e faremos até ao final do ano uma 
reestruturação completa aos serviços da autarquia, de forma a 
aumentar a produtividade e prestar desta forma melhores serviços à 
população. Iremos implementar, pela primeira vez, um sistema de 
avaliação de desempenho.
Apesar destes problemas e das medidas que estamos a adoptar para 
“arrumar a casa”, ao longo destes quatro meses após a tomada de 
posse, muitas foram as actividades desenvolvidas pelo executivo a 
que tenho o prazer de presidir. Desde logo na área cultural. Com 
pouco investimento conseguimos realizar várias actividades que 
trouxeram outro dinamismo cultural a Mondim, e que tiveram um 
impacto positivo junto da restauração e da hotelaria.
 A área social é uma área prioritária para este executivo. O pelouro 
social da autarquia está a preparar um conjunto de medidas que terão 
resultados positivos junto daqueles que mais precisam. Além das 
iniciativas de carácter solidário, com destaque para o almoço 
solidário dos idosos, estamos já a recuperar nove habitações 
degradadas dando melhores condições de conforto a famílias 
carenciadas e aprovamos o regulamento da Oficina Móvel, que em 
breve estará no terreno, a prestar apoio em pequenas intervenções 
domésticas.
Outra área onde estamos a intervir é na realização de pequenas 
intervenções na rede viária e nos acessos. Com baixos custos, e por 
administração directa conseguimos realizar um conjunto de 
pequenas obras, num trabalho de proximidade que pretendemos 
aperfeiçoar.
A construção da barragem de Fridão, que terá um impacto 
significativo no nosso concelho, ocupou também parte do nosso 
esforço. Quando tomámos posse não havia na autarquia nenhum 
trabalho realizado. Em poucas semanas conseguimos elaborar um 
caderno reivindicativo muito exigente, que já fizemos chegar á EDP. 
Criámos um gabinete de apoio e continuaremos nos próximos 
tempos a acompanhar esta situação garantindo total apoio às famílias 
afectadas.
Os próximos tempos serão difíceis, dados os desafios que temos pela 
frente, que já anteriormente referi. No entanto, gostaria de vos deixar 
uma palavra de confiança e de esperança no futuro. Os Mondinenses 
podem contar connosco para que, em conjunto, possamos construir 
um concelho mais desenvolvido, mais próspero e mais solidário.

Um abraço fraterno.
Até breve.

município de Mondim de Basto 
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DELIBERAÇÕES
PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO DE 11 DE JANEIRO DE 2010

> Aprovado o plano de prevenção de riscos de gestão, incluindo os 

de corrupção e infracções conexas;

> Contratar com a PAD, Produção de Actividades Desportivas, SA, a 

realização de uma chegada da Volta a Portugal em Bicicleta nas 

próximas quatro edições da prova, (2010/2013);

> Conceder ao Vilarinho F.C. um subsídio no valor que venha a ser 

dispendido para reparação da iluminação do seu campo de jogos, 

danificada pela forte intempérie que se fez sentir no concelho;

> Ratificar a decisão proferida pela Assembleia Municipal que 

condicionada à aprovação na Câmara Municipal, concedeu à 

Associação Social e Cultural de Ermelo a isenção do pagamento do 

IMI, do prédio onde vai construir o Lar de Terceira Idade, 

nomeadamente o artº 1092 Urbano da Freguesia de Ermelo;

REUNIÃO DE 25 DE JANEIRO DE 2010

> Celebrar um protocolo com a Junta de Freguesia do Bilhó para 

execução de pequenos trabalhos de conservação e manutenção da 

rede viária; manutenção de espaços públicos e outros, cuja 

jurisdição pertence à Câmara Municipal;

> Propor à Assembleia Municipal a declaração da Capela do Senhor 

da Ponte do Cabril como de Valor Concelhio;

> Afectar a sala do Auditório Adriano Correia de Oliveira para fins de 

natureza cultural e recreativa, disponibilizando-a aos munícipes 

que de uma forma sustentada demonstrem estar a desenvolver 

projectos que de alguma forma contribuam para a promoção de 

atribuições municipais;

> Atribuir um subsídio de transporte aos alunos que frequentam 

estabelecimentos de ensino fora do concelho em virtude de os 

cursos que frequentam não serem leccionados na EB 2,3/S de 

Mondim de Basto;

> Organizar o Primeiro Festival de Teatro Amador – Miguel Torga;

> Designar como representantes da Câmara Municipal no Conselho 

Geral do Agrupamento Vertical de Escolas de Mondim de Basto a 

Senhora Vereadora Prof.ª Teresa de Jesus Tuna Rabiço; o Senhor 

Prof. Alcides Emílio Ribeiro Amaral e Sr. Paulo Jorge Mota da Silva;

REUNIÃO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010

> Apoiar o Agrupamento Vertical de Escolas de Mondim de Basto 

com cedência de recursos humanos existentes na autarquia, 

nomeadamente: Domínio Jurídico; Orientação e Psicologia e 

Requalificação de Exteriores da Escola EB 2,3/S de Mondim de Basto;     

> Ceder a título gratuito à Santa Casa da Misericórdia de Mondim de 

Basto o busto, que se encontra no Edifício da Câmara Municipal, do 

Comendador Alfredo da Graça de Matos Pinto Coelho;

> Afectar, no parque de estacionamento existente na rua sita a 

nascente do edifício do Tribunal, cinco lugares de estacionamento 

para uso exclusivo dos Senhores Magistrados Judiciais e do 

Ministério Público, bem como, para a Senhora Conservadora da 

CRCPC;

> Autorizar a transferência de lugares no novo recinto da feira, bem 

como, conceder novos lugares a feirantes que os solicitaram;

> Assegurar, em regra por meios próprios, o transporte de dois 

munícipes que frequentam ensino especial na Escola de S. João de 

Deus;

> Apoiar a edição de um cd que vai ser editado pelo Grupo Folclórico 

e Recreativo de Vilarinho com a aquisição de vinte e cinco unidades 

do mesmo.

> Atribuir um subsídio no valor de € 100,00 à Associação Portuguesa 

dos Limitados de Voz;

> Apresentar à Assembleia Municipal uma proposta do 

Regulamento Municipal da Oficina Móvel;

> Ceder três salas na Casa da Igreja ao Grupo de Escuteiros de 

Mondim de Basto;

> Comparticipar a inscrição dos nossos munícipes que reúnam as 

condições para participação na semana de férias de turismo para 

terceira idade promovida pelo INATEL;

> Ceder, de forma gratuita e temporária, o fogão existente no  

armazém a uma família carenciada que se encontra devidamente 

sinalizada nos serviços sociais da autarquia.



PAG04

ALMOÇO SOLIDÁRIO

SOLIDARIEDADE E MUITA ANIMAÇÃO NO NATAL MONDINENSE
Apesar da reduzida disponibilidade para 
preparação dos festejos de Natal, devido à 
recente entrada em funções do novo 
executivo, a quadra natalícia em Mondim de 
Basto ficou marcada por um vasto programa 
de animação e de actos solidários.
As actividades tiveram início no dia 3 de 
Dezembro com a campanha de distribuição 
g r a t u i t a  d e  p i n h e i r o s  d e  n a t a l ,  
criteriosamente seleccionados pelos serviços 
florestais locais.
Seguiu-se, no dia 4, a Festa de Natal das 
Escolas Básicas e dos Jardins de Infância do 
concelho, cuja animação esteve a cargo do 
Circo Dupy.
A majestosa Árvore de Natal de Sapatos, que 
decorou a Vila de Mondim, foi inaugurada no 
dia 16 de Dezembro e contou com a 
participação de muitos mondinenses que aí 
depositaram os seus sapatos e os seus desejos 
para 2010.
Nos dias 22 e 23 de Dezembro, uma equipa 
constituída por elementos da Câmara 
Municipal e do Núcleo da Cruz Vermelha de 
Mondim foi responsável pela distribuição de 
todos os produtos angariados na Campanha 
de Natal de recolha de bens. Esta campanha 

de solidariedade contou também com o apoio 
das diferentes paróquias, juntas de freguesia, 
escolas e alguns supermercados do concelho, 
que para além da divulgação da iniciativa, 
aceitaram ceder um espaço para deposição 
destes bens.
Deste programa de Natal destacamos ainda o 
Almoço Solidário, que no dia 20 de Dezembro 
reuniu mais 300 idosos de todo o concelho, 
num momento de parti lha e união 
comunitária.
“Cantos de Natal” foi o nome do espectáculo 
que reuniu, na noite de 26 de Dezembro, os 
grupos corais do concelho, numa celebração 
conjunta do nascimento de Deus Menino.
Não faltaram também sessões de teatro e de 
cinema que animaram os serões dos últimos 
fins-de-semana de 2009.
O tradicional encontro de Cantares dos Reis, 
protagonizado por doze grupos do concelho, 
foi  apreciado por centenas de pessoas e 
encerrou os festejos desta quadra.
Um programa diverso, com iniciativas de cariz 
cultural e social que conseguiu cativar e 
envolver as comunidades das diferentes 
freguesias.

ÁRVORE DOS DESEJOS

município de Mondim de Basto 
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PEÇAS DE TEATRO 
E CINEMA

O SEU PINHEIRO 
DE NATAL

CAMPANHA DE NATAL
RECOLHA DE BENS
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O NATAL NAS ESCOLAS COROS CANTARAM 
CANÇÕES DE NATAL

DIA DE REIS AS CRIANÇAS 
FORAM AO CIRCO
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CARTA ARQUEOLÓGICA DE MONDIM DE BASTO 
APRESENTADA AOS MUNÍCIPES

A vertente arqueológica do Património 
Cultural de Mondim de Basto encontra-se 
agora compilada na Carta Arqueológica do 
Concelho, apresentada, no passado dia 29 de 
Janeiro, perante um auditório repleto, no 
edifício da Assembleia Municipal.
A obra, da autoria do arqueólogo do 
município, António Pereira Dinis, identifica e 
caracteriza inúmeros sítios, monumentos e 
achados avulsos, dispersos pelo território do 
concelho, desde a Pré-História à Época 
Contemporânea. 
De referir, que a obra em causa, foi alvo de 
uma candidatura do actual executivo, que 
engloba ainda a edição de prospectos e a 
sinalização de um percurso pedestre. Trata-se 

do primeiro passo, no âmbito de uma série de 
iniciativas, que visam a promoção e 
v a l o r i z a ç ã o  d o  n o s s o  p a t r i m ó n i o  
arqueológico. 
Daniel Lange, aluno da Escola de Música 
Municipal, abriu a sessão de apresentação da 
Carta Arqueológica de Mondim de Basto, ao 
piano, com a peça “I Andamento da Sonatina 
Diabelli”. 
Humberto Cerqueira, Presidente da Câmara 
Municipal, no seu discurso de apresentação, 
realçou a importância desta obra como 
“instrumento de divulgação e de defesa do 
património cultural”, mas também como 
“contributo para as opções de ordenamento 
do território”. 

Esta sessão ficou também marcada pela 
presença de personalidades ilustres, o Sr. 
Governador Civil de Vila Real, Dr. Alexandre 
Chaves, a Sr.ª Presidente da Assembleia 
Municipal, Dr.ª Laura Pereira, a Sr.ª 
representante do IGESPAR, Dr.ª Cidália Duarte 
e o Doutor Francisco Queiroga, Professor 
Associado da Universidade Fernando Pessoa, 
que foi responsável pela apresentação da 
obra, propriamente dita.
A Carta Arqueológica de Mondim de Basto 
tem como principal objectivo a divulgação do 
património municipal, numa perspectiva 
educativa, dirigida a toda a população do 
Concelho. 

OBRAS DE ADJUDICAÇÃO DIRECTA

A Câmara Municipal tem executado um 
conjunto de obras simples, mas fundamentais 
com recurso às equipas de trolhas e 
carpinteiros da autarquia. São disso exemplo 
os trabalhos de preparação para aplicação de 
tapete betuminoso, a betonagem e limpeza 
de valetas, a execução de muros de suporte de 
terras, o desvio de águas pluviais, entre outros 
que se têm desenvolvido um pouco por todo o 
concelho.

NOVO ESPAÇO
DA FEIRA

Cumprindo o compromisso assumido 
aquando da tomada de posse, o novo 
executivo transferiu, no passado dia 2 de 
Janeiro de 2010, a feira bimensal de Mondim 
de Basto, para o recinto construído 
especificamente para esse fim.

município de Mondim de Basto 
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A Audição de Reis dos alunos da Escola de Música Municipal que se realizou 
no dia 15 de Janeiro, apresentou a solo os alunos das classes de piano, 
violino, guitarra, clarinete, flauta e flauta transversal. A peça de conjunto, 
que encerrou a audição, juntou em palco os 50 alunos que integram a Escola 
de Música.

A AUDIÇÃO DE REIS DOS ALUNOS 
DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL APOSTA NA 
PROMOÇÃO DO CONCELHO NA BTL

No passado dia 13 de Janeiro a Câmara Municipal de Mondim de Basto, em 
conjunto com a Associação de Municípios do Baixo Tâmega, integrou o 
stand promocional do Porto e Norte de Portugal na Bolsa de Turismo de 
Lisboa (BTL).
A animação proposta por Mondim para a abertura do evento, revelou-se 
um sucesso. O showcooking “Carne Maronesa”, preparado pelo Chefe de 
Cozinha do “Água Hotels Mondim de Basto”, marcou o programa de 
actividades deste dia.
A BTL é a maior montra da oferta turística em Portugal, facto que motivou o 
município de Mondim de Basto a participar e a aproveitar a oportunidade 
para promover alguns pontos de interesse do concelho, com especial 
destaque para as Fisgas de Ermelo, recentemente candidatadas às “7 
Maravilhas Naturais de Portugal”.
Aliás, a aposta turística do concelho tende a centrar-se nos eixos 
estratégicos identificados pelo Turismo Porto e Norte de Portugal, 
nomeadamente Turismo de Natureza e Gastronomia e Vinhos.
A participação de Mondim na BTL 2010 pode ser entendida como o ponto 
de partida de um trabalho, que se pretende desenvolver, de congregação e 
de promoção das ofertas turísticas do Município. 

FISGAS DE ERMELO PRÉ-FINALISTAS DAS 
7 MARAVILHAS NATURAIS DE PORTUGAL

São já conhecidos os 77 pré-finalistas do projecto “7 Maravilhas Naturais de 
Portugal” e as Fisgas de Ermelo integram a lista dos mais votados.
Estiveram a concurso 323 Monumentos Naturais representativos de todas 
as regiões de Portugal Continental e Ilhas, tendo sido escolhidos apenas 
aqueles que melhor correspondiam aos critérios de selecção sugeridos pelo 
Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, pela Liga para a 
Protecção da Natureza, pela Quercus e pela National Geographic, 
nomeadamente, a beleza, a importância ecológica, o significado histórico e 
cultural e o estado de conservação.
O próximo passo será escolher as 21 Maravilhas finalistas que serão 
apresentadas para votação do público, a partir do dia 7 de Março. Nesta lista 
terão que estar presentes, no mínimo, um finalista de cada uma das sete 
regiões do país: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, 
Açores e Madeira.
Importa referir que as "Fisgas de Ermelo" e o "Douro Internacional", 
embora este último enquadrado numa candidatura Multi-Distrito, são as 
únicas Maravilhas do distrito de Vila Real que continuam a concurso. Este 
facto vem confirmar o lugar de destaque que a nossa maravilha natural 
alcançou na região, que aqui se coloca ao lado do "Douro Internacional", 
património da UNESCO.
A Câmara Municipal continua empenhada na prossecução desta 
candidatura, tendo vindo a disponibilizar todos os elementos que vão sendo 
solicitados pela “New 7 Wonders Portugal”, entidade organizadora do 
concurso.

ROCK N'BEE MONDIM DE BASTO 
I FESTIVAL DE BANDAS DE GARAGEM

Encontra-se a decorrer desde o dia 23 de Janeiro e até 27 de Fevereiro, o I 
Festival de Bandas de Garagem da Vila de Mondim de Basto.
Rock n'Bee Mondim de Basto é o nome do evento que está a dar a 
conhecer 20 bandas de rock, oriundas de diversas zonas do país.
Revelar e estimular a formação e o trabalho desenvolvido pelos jovens 
com talento na área musical, são os objectivos desta primeira edição do 
festival.
O concurso realiza-se aos sábados, no pavilhão dos Bombeiros Voluntários 
onde são apresentadas 4 bandas por sessão.
As cinco bandas apuradas para a final entram em palco pela ordem de 
actuação nas sessões em que participaram. A final tem início às 
22:00horas do dia 27 de Fevereiro, com actuação dos Orangotang.
Rock n'Bee é um evento da responsabilidade da Câmara Municipal de 
Mondim de Basto, produzido por Mond-eventos.
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FICHA TÉCNICA
PROPRIEDADE E EDIÇÃO Câmara Municipal de Mondim de Basto PERIODICIDADE Trimestral
DIRECÇÃO Humberto Cerqueira - Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto
DESIGN E COORDENAÇÃO GCI-CMMB WEB GI-CMMB

O período de Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental da Barragem de 

Fridão decorreu entre os dias 18 de Dezembro de 2009 e 15 de Fevereiro de 2010.

Durante este processo, foram várias as iniciativas que a Câmara Municipal 

promoveu com o objectivo de manter os munícipes informados do 

desenvolvimento do Projecto da Barragem de Fridão: a criação do Gabinete de 

Apoio à Participação na Consulta Pública, que foi responsável pela recolha das 

propostas, sugestões e questões apresentadas nos 99 atendimentos realizados, é 

disso exemplo.

No dia 5 de Fevereiro, uma equipa de técnicos da EDP apresentou-se perante uma 

assembleia repleta e participativa, e esclareceu alguns pontos fundamentais do 

Estudo de Impacte Ambiental da Barragem de Fridão.

A qualidade da água e os efeitos da alteração do clima na agricultura mereceram 

especial destaque, mas a questão das expropriações e da cota máxima do caudal 

da albufeira, também estiveram em debate.

No dia 8 de Fevereiro foram instalados, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 

vários Postos de Atendimento da EDP, com o objectivo de prestar informação 

genérica sobre o empreendimento e esclarecer dúvidas específicas que 

particulares ou entidades pudessem ter. Estes quiosques registaram uma grande 

afluência de pessoas que aproveitaram a oportunidade para expor as suas dúvidas 

e receios junto dos técnicos da EDP.

A 11 de Fevereiro a Câmara Municipal apresentou o seu parecer  relativo ao 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão, à Agência Portuguesa do Ambiente, 

autoridade de avaliação do Impacte Ambiental da Barragem de Fridão.

Este parecer foi elaborado por uma equipa multidisciplinar constituída por 

quadros da autarquia que analisaram cada volume e respectivos conteúdos do 

Estudo de Impacte Ambiental, anotando as observações, dúvidas e sugestões que 

consideraram mais pertinentes. Neste documento foram também apresentadas 

as questões e as observações que, por diversas vezes, foram colocadas pelos 

particulares que se dirigiram aos serviços da Câmara Municipal durante o período 

de “Consulta Pública”.

Cumprindo o direito que assiste a todos os interessados, a Câmara Municipal 

participou também no processo de Consulta Pública, apresentando um caderno 

com as medidas compensatórias que pretende exigir à EDP, pelos impactes 

causados com a instalação desta barragem. Este documento reivindicativo surge 

como um complemento àquele  que foi apresentado em conjunto pelos três 

municípios de Basto.

Apesar do período de Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental da 

Barragem de Fridão ter terminado no passado dia 15 de Fevereiro, a Câmara 

Municipal de Mondim de Basto continua a disponibilizar apoio técnico para o 

esclarecimento de qualquer dúvida que ainda subsista. 

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO 
DE FRIDÃO - BALANÇO DO PERÍODO 

DE CONSULTA PÚBLICA

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
O Conselho Municipal da Juventude (CMJ) reuniu no 
passado dia 3 de Fevereiro com os novos membros que 
constituem este órgão. O CMJ tem como propósito 
envolver todos os agentes dinâmicos da juventude do 
Município e fazer com que estes tomem parte activa na 
definição e na prossecução da Política de Juventude do 
Concelho.

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
A 10 de Fevereiro reuniu o Conselho Municipal de 
Segurança, um órgão consultivo que se preocupa em 
debater, acompanhar e zelar pelas questões de segurança 
que podem afectar o concelho.

LICENÇAS DE CAÇA
Os caçadores inscritos na Zona de Caça Municipal de 
Mondim de Basto podem, desde o dia 9 de Janeiro, 
adquirir as licenças para caçar (jornadas de caça) aos fins-
de-semana e feriados no Posto de Turismo de Mondim.

ACTAS ON-LINE
A Câmara Municipal de Mondim de Basto deu início à 
publicação do Livro de Actas das reuniões de Câmara e 
Assembleia Municipais, no seu sítio de internet. 

NOVO HORÁRIO DO POSTO DE TURISMO
O Posto de Turismo tem um horário mais alargado, estando 
aberto ao fim-de-semana, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 
às 18h00.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL | MARÇO
MÊS DO TEATRO

MAR  | Abertura do Festival Nacional de Teatro 
Amador “MIGUEL TORGA

|“A Viagem” pelo grupo Celeiro - Coimbra

MAR 22H00 |“Vende-se casa assombrada” - Grupo 
de teatro popular de Carapeços - Barcelos 

MAR 22H00 |“Não se paga, não se paga” pela 
Oficina de Teatro de Favaios

MAR 22H00 |“O gato” G.A.T.A. - Arço de Baúlhe

MAR 22H00 |“A birra do morto” - Casa de Nós - 
Ermesinde

MAR |DIA MUNDIAL DO TEATRO
|“Não há ladrão que venha por bem” - Teatro 

Amador Mondinense

MAR |15H00 e 22H00 |“Não há ladrão que venha 
por bem” - Teatro Amador Mondinense

MAR | Exposição de Fotografia - 
“O Teatro em Mondim”

MAR | Limpar Portugal [http://www.limparportugal.org/]

MAR | Semana da Floresta, Ambiente e Água 
(Várias Actividades com as escolas)

MAR | Inauguração da Exposição de Esculturas com 
Materiais Reciclados

MAR | Semana de Voluntariado do Parque Natural 
do Alvão

06 SÁB  

22H00 

12 SEX

13 SÁB

19 SEX

20 SÁB

27 SÁB 
22H00 

28 DOM 

06a28 CASAdaCULTURA 

20

22a26

22a26

27a31
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