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PREÂMBULO 
 

 

 

 

As Grandes Opções do Plano e o Orçamento da Freguesia de Geraz do Minho para 2013 

refletem, mais uma vez, o miserabilismo com que as freguesias vivem atualmente. Do Estado 

recebemos uma verba insignificante, que tem vindo a descer de ano para ano, e do Município 

o que se recebe chega apenas para custear as despesas de manutenção dos serviços 

administrativos e do edifício sede. Daí a continuação do nosso pessimismo em relação ao 

futuro próximo. 

 

Perante este cenário, é tempo de perguntar se uma freguesia como a nossa, com centenas de 

habitantes a pagar os seus impostos, não teria direito, agora, ao fim de dois mandatos (oito 

anos) deste executivo municipal, a um investimento de alguma envergadura, como por 

exemplo o arranjo da Rua de Santo Estêvão, da Rua de Portas, do abastecimento de água, ou o 

saneamento básico, para falar apenas de alguns. 

 

A beneficiação da Rua de Santo Estêvão, obra que tem vindo a ser sucessivamente adiada de 

ano para ano, está de novo inscrita nos documentos previsionais da Câmara Municipal para 

2013. Esta via municipal, cujo piso continua num estado deplorável, tem vindo a ser, 

sucessiva e incompreensivelmente, adiada de ano para ano. Esperemos para ver se é desta vez 

que a obra avança. 

 

Apesar de algumas informações desencontradas, continuámos a não ter nenhuma perspectiva 

quanto ao reinício da ampliação da rede de abastecimento de água pública à Freguesia ou 

quanto ao início da implantação da rede de saneamento básico, projectos estruturantes e 

essenciais, nos tempos de hoje, mas da exclusiva competência e responsabilidade da Câmara 

Municipal. 

 

Em reunião recente, solicitada por nós ao senhor Presidente da Câmara Municipal no mês de 

Novembro, foi-nos garantida a colaboração na beneficiação da Rua de Guichomar 

(alargamento, construção de muro e pavimentação). No que diz respeito à beneficiação do da 

Rua da Calçada, o senhor Presidente da Câmara comprometeu-se, também nessa mesma 

reunião, na presença dos presidentes da Junta de Freguesia de Geraz do Minho e de Lanhoso, 

já que essa rua serve de limite entre essas duas freguesias, a fazer uma intervenção totalmente 

suportada pela Câmara Municipal. 

 

Pressentindo que 2013 será um ano extremamente difícil para as famílias, é intenção da Junta 

de Freguesia apoiar todos os habitantes que precisem de ajuda, dentro das suas possibilidades 

e de mãos dadas com as diferentes instituições que já existem no terreno com essa vocação. 

Não ficaríamos de bem com a nossa consciência se isso não acontecesse. 
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ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES PARA 2013 
 

1. Concluir a beneficiação da Rua das Veigas; 

2. Beneficiar a Rua de Guichomar; 

3. Beneficiar a Rua da Calçada; 

4. Acertar ou substituir a calçada nalguns caminhos e ruas, em especial nas que sofreram 

abatimentos por força da colocação de condutas de água. 

5. Manter o já tradicional convívio de Verão, aberto a toda a população, bem como o 

convívio com os emigrantes. 

6. Dinamizar o acesso gratuito ao Posto Público de Internet. 

7. Manter actualizada a nossa página na Internet. 

8. Continuar a apoiar as iniciativas: 

a) Das Comissões de Festas da Freguesia; 

b) Da Comissão de Festas de S. José; 

c) Da Fábrica da Igreja; 

d) Do Grupo de Jovens; 

e) Das Associações; 

f) Do Agrupamento Professor Gonçalo Sampaio; 

g) Dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso; 

h) Do Sport Club Maria da Fonte; 

i) Da Câmara Municipal (Passeios dos idosos e reformados); 

j) Do Centro Comunitário do Vale do Cavado; 

k) Da “Associação em Diálogo”; 

l) Do Centro Social e Paroquial de Monsul; 

m) De grupos de jovens e adultos que se juntam para participar em eventos com 

interesse para a freguesia. 

 

Aprovado, por unanimidade, em reunião ordinária da Junta de Freguesia de Geraz do Minho 

no dia 13 de Dezembro de 2012. 
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