
 

INFORMAÇÃO ESCRITA  
Reunião da Assembleia de Freguesia de 27/06/2018 

(Atividade desenvolvida desde 31/12/2017) 
 
 

1. Travessa do Rego:  
Encontrou-se concluída a primeira fase: O alargamento da via, os muros de 

suporte e o encaminhamento das águas pluviais. 

 
2. Caminho dos Moinhos:   
Efetuou-se a respetiva limpeza e a reparação do caminho que se encontrava 

danificado. Obra concluída.  

 
3. Rua de Calva:  
Desobstruiu-se os tubos de água, que acumularam resíduos devido ao mau 

tempo. Obra concluída 
 

4. Junta de Freguesia de Ferreiros: 
Atribuiu-se um apoio anual de mil e duzentos euros (1200.00€) à Junta de 

Freguesia de Ferreiros. Este apoio abrange o serviço de transporte de crianças 

realizadas na Freguesia de Geraz do Minho.  

 

5. Ação de Sensibilização: 
Promoveu-se “ação de sensibilização” aos habitantes de Geraz do Minho. Este 

ato realizou-se no dia 04 de fevereiro. 

Teve a participação de elementos da Câmara Municipal, GNR/SEPNA, 

Bombeiros, Junta de Freguesia e o clube de adoção e proteção de animais da 

Póvoa de Lanhoso. 

 

6. Concurso de Carnaval: 
Apoiou-se o grande Concurso de Carnaval, que se realizou no dia 18 de 

fevereiro.  

Este evento foi organizado pela Comissão de Festas em Honra de Santo António 

de 2017/2018.  

 

7. Procissão em honra de S. José. 
Participou-se na “Procissão em honra de S. José”. Realizou-se no dia 19 de 

março. As despesas em aparelhar o andor foram suportadas pela Junta de 

Freguesia. 

 
8. Donativos: 
Atribuíram-se os seguintes donativos,  

- 100.00€ (cem euros) à AAPL Associação de Andebol da Póvoa de Lanhoso.  

- 250.00€ (duzentos e cinquenta euros) ao clube Sport Clube Maria da Fonte.  

- 150.00€ (cento e cinquenta euros) à Comissão de Festas da Senhora.  

- 175.00€ (cento e setenta e cinco euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de Santo 

Estêvão de Geraz do Minho.  

 

 



 
9. Formação de “Primeiros Socorros” 
Decidiu-se estabelecer um acordo com Gesmind, Ensino, Formação Profissional 

e Consultoria de Gestão Lda. O acordo consistiu-se com a realização da 

formação de “Primeiros Socorros”.  

 
10. Preenchimento de IRS 
Cedeu-se aos habitantes de Geraz do Minho, o serviço gratuito do 

“preenchimento de IRS”. Este serviço será realizado nas instalações da Junta de 

Freguesia, nos dias 14, 21 e 28 de abril. 

 

11. 1.500.000 visitas ao site da Junta de Freguesia 
O “site” da Junta de Freguesia (www.jf-gerazdominho.pt), alcançou as 

1.500.000 (um milhão e cinquentas mil) de visitas.  

 
12. 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 07 de junho  de 2018 

 

A Junta de Freguesia 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_______________________________ 

 
 


