
INFORMAÇÃO ESCRITA  
Reunião da Assembleia de Freguesia de 28/09/2012 

(Actividade desenvolvida desde 30/06/2012) 
 

 
1. Edifício da Sede da Junta (Pintura do exterior, substituição de caleiros e 

impermeabilização da placa sem telhado) 
 A obra está praticamente concluída, faltando apenas a pintura dos rufos. 
 
2. Aqueduto do caminho dos Amarais (desobstrução) e tanque da Abelheira (limpeza) 
 Obra concluída 
  
3. Tanque de Guichomar (demolição e construção de um novo) 
 A obra está praticamente concluída, faltando apenas acertar a calçada do 

caminho de encontro ao novo tanque. 
 
4. Passeio convívio de toda a população 

Participaram cerca de 150 pessoas, desta vez a Viana do castelo. 
 
5. Poça do Rego (limpeza) 
 Obra concluída. 
 
6. Convívio anual com os emigrantes 

Mais uma vez se realizou com uma grande adesão da população, desta vez no 
campo de futebol da freguesia, em colaboração com a Comissão de Festas de 
Santo António. 

 
7. Circo (apoio) 
 Com o propósito de possibilitar a fixação de uma companhia de circo na 

freguesia e de aumentar a idade das crianças com acesso gratuito ao 
espetáculo isentámos a companhia de circo do pagamento da taxa de 
ocupação do espaço público durante a sua estadia. 

 
8. Fontanário e alminhas de Prógua (deslocação) 
 No sentido do alargamento da via autorizámos a sua deslocação para o outro 

lado da via. 
 
9. Passagem de testemunho do padre Gil para o padre Rafael (Cedência das instalações 

para colocação do paramento dos padres e acólitos) 
 Cedemos as instalações da Sede da Junta de Freguesia de onde saiu a 

procissão em direção à Igreja Paroquial. 
 

10. Fontanário da Fontinha (Processo litigioso) 
 Depois de não ter havido qualquer tipo de resposta à exigência da Junta de 

Freguesia para que a situação de normalidade fosse reposta decidiu-se 
avançar com o processo para o tribunal. 

 
11. Abrigo da paragem de transportes públicos no lugar do Ribeiral (recolocação) 
 Depois da cedência do terreno por parte de um particular, o abrigo foi 

recolocado um pouco abaixo do local onde estava instalado inicialmente. 
 



12. Proposta de agregação das freguesias da Póvoa de Lanhoso apresentada pela Câmara 
Municipal (tomada de posição) 

 Apesar de não concordarmos com os princípios que norteiam os pressupostos 
da Reorganização Administrativa do Território entendemos ser 
extremamente positivo o facto de a proposta defender a manutenção da 
freguesia de Geraz do Minho, tal como ela é atualmente. 

  
Aprovado, por unanimidade, em Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Geraz do 
Minho, no dia 13 de setembro de 2012 
 
 

A Junta de Freguesia 
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