
 
 

INFORMAÇÃO ESCRITA  

Reunião da Assembleia de Freguesia de 28/09/2015 

(Atividade desenvolvida desde 30/06/2015) 

 

 

 

1. Rua do Rêgo:  
Procedeu-se à beneficiação da Rua do Rêgo – recomposição do piso e a travessia dos 

tubos para as águas pluviais.  

 

2. Caminho dos Amarais:  
Continuou-se com o acerto do piso, limpeza, e ao encaminhamento das águas pluviais. 

(obra concluída). 
 

3. Cemitério: 
Procedeu-se ao alargamento do cemitério, designadamente no “sector 7”, por causa das 

várias solicitações na aquisição de terreno com o fim de construir Jazigos. 

 

4. Campo de Futebol: 
Iniciou-se a construção do muro de suporte para segurar as terras da área envolvente. A 

pedra utilizada na construção do muro vai ser oferecida pela Camara Municipal da 

Póvoa de Lanhoso A mão-de-obra e as outras despesas com a respetiva obra serão 

suportadas pela Junta de Freguesia. 

 

5. Igreja Paroquial de Geraz do Minho: 
Em conjunto com a Fábrica da Igreja Paroquial de Geraz do Minho e a Câmara 

Municipal da Póvoa de Lanhoso, estão concluídas as seguintes obras: 

- A renovação da Capela Mortuária (Capela Ressurreição). 

- A área envolvente à Igreja Paroquial 

- Parte da Rua Padre Francisco Alves Pinheiro. 

 
6. Rua dos Moinhos 
Iniciou-se a pavimentação (cerca de 300m2), utilizando a antiga calçada Portuguesa que 

foi retirada do adro da Igreja Paroquial de Geraz do Minho. 

 

7. Manutenção dos tanques 

Iniciou-se a manutenção dos tanques no lugar de Abelheira e no lugar de Casa do 

Senhor, cujo ato foi pintar o interior com uma tinta isoladora. (obra concluída).  

 

8. 14º Passeio / convivo anual da freguesia:  
Correu no dia 01 de Agosto e participaram cerca de 100 pessoas- 

- Visitar o Parque da Cidade de Viana do Castelo (parque de Merendas para o almoço). 

- Visitar o Santuário de Santa. 

 

9. Convívio com toda a população de Geraz do Minho, Familiares, Amigos e 
Emigrantes (no largo de Santo António):  

Com a colaboração da Comissão das festas em honra do Santo António.   
Realizou-se no dia 24 de Agosto, com uma grande adesão da população. 
 

 
 



10. Torneio e Convívio de Fut 5 de Geraz do Minho: 

Apoiou-se com a organização do 1º Torneio e Convívio de Fut 5 de Geraz do 

Minho, que se realizou no dia 16 de Agosto, com uma grande adesão de 

participantes e público.  
 

11. Passeio dos Idosos ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima:  
Cerca de 54 pessoas participaram neste passeio que se realizou no dia 15 de Setembro. 

 

12. 500.000 visitas ao site da Junta de Freguesia: 
No fim-de-semana de 22 a 23 de Agosto, o “site” da Junta de Freguesia (www.jf-
gerazdominho.pt), alcançou as 500.000 (quinhentos mil) visitas. 

 
13. Limpeza de caminhos:  
Procedeu-se à limpeza das bermas dos caminhos vicinais e municipais. 

 
 

 

Aprovado, por unanimidade, em reunião ordinária da Junta de Freguesia de Geraz do Minho, no 

dia 03 de Setembro de 2015 

 

A Junta de Freguesia 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_______________________________ 

 

 


