
INFORMAÇÃO ESCRITA  
Reunião da Assembleia de Freguesia de 27/04/2013 

(Atividade desenvolvida desde 28/12/2012) 
 
1. Travessa do Monte (Construção de travessia de águas pluviais) 

Concluída 
 
2. Fontanário da Fontinha (Processo litigioso) 

A pedido do nosso advogado, foram designadas cinco testemunhas de defesa 
da posição da Junta de Freguesia, sendo que o julgamento está marcado para 
o dia 20 de Junho, pelas 14h. 

 
3. Fábrica da Igreja (Apoio a algumas iniciativas) 

A Junta de Freguesia concedeu apoio financeiro à realização da queima de 
fogo de artifício na Missa de Ano Novo e à ornamentação do andor de Santo 
Estêvão nas festas de S. José. 

 
4. Espelhos parabólicos (Colocação) 
 Foram colocados quatro espelhos parabólicos, para melhorar a visibilidade, 

em cruzamentos situados nos lugares de Berredo, Veiga d’Agra e Portas. 
 

5. Mina de Santa Tecla (Substituição de 150 metros de canalização) 
Devido à forte deterioração do tubo existente entre a mina de Santa Tecla e o 
fontanário situado no mesmo lugar, fomos obrigados a substitui-lo numa 
extensão de cerca de 150 metros. 

 

6. Aqueduto da Estrada Municipal/rua Martim Moniz (Desobstrução) 
 Apesar de ser uma competência camarária e dos serviços camarários terem 
 sido avisados, sem sucesso, tivemos que proceder, por duas vezes, à  
 desobstrução do aqueduto situado no início da travessa Prof. Joaquim Garcia 
 Guimarães. 
 

7. EB1 de Geraz do Minho (Limpeza, obras de beneficiação e mudança de titular do 
contador elétrico) 
Depois da assinatura do protocolo de cedência das instalações, procedemos à 
mudança da titularidade do contador elétrico, fizemos uma intervenção 
profunda ao nível da limpeza do exterior das instalações e substituímos 
algumas fechaduras.  

 

8. Campo de futebol (Obras de beneficiação e mudança de titular do contador 
elétrico) 

 Procedeu-se à mudança de titularidade do contador elétrico e à substituição
 de lâmpadas fundidas com a escada “magirus” dos Bombeiros Voluntários.   

  
Aprovado, por unanimidade, em reunião ordinária da Junta de Freguesia de Geraz do 
Minho, no dia 11 de Abril de 2013 

 
A Junta de Freguesia 

_________________________________ 

_________________________________ 

_______________________________ 


