
INFORMAÇÃO ESCRITA  
Reunião da Assembleia de Freguesia de 27/12/2013 
(Atividade desenvolvida desde 27/06/2013) 

 
1. Rua de Santo Estevão (Beneficiação) 
A obra já está concluída.  

 
2. Rua de Portas (Construção de muro e alargamento da via) 
A obra já está concluída. 
 

3. Cruzamento da Rua de Portas com o Caminho de S. Vicente (Deslocação/renovação 
de um fontanário e pavimentação com calçada à fiada de parte da via em terra 
batida. 
A obra está concluída. 
 

4. Caminho de Santo Tirso /S. Tecla (Pavimentação de uma pequena extensão com 
calçada à fiada) 
A obra está concluída. 
 

5. Travessa de Santo Tirso (Reposição e compactação do terreno ao longo da 
conduta de abastecimento de água pública que ficou à vista devido às chuvas) 
A obra está concluída 

 
6. Caminho de Guichomar (Alargamento, pavimentação e construção de muro) 
A obra está concluída. 
 

7. Caminho do Rego (Reconstrução de muro caído e limpeza da poça do Rego) 
A obra está concluída. 

 
8. Cemitério Paroquial (Substituição do motor para abastecimento de água que 

avariou, limpeza e acerto do terreno e colocação de gravilha) 
A obra está concluída. 
 

9. Fontanário da Fontinha (Processo litigioso) 
O tribunal impôs um acordo entre as partes que prevê a colocação de um 
contador para limitar o consumo da habitação particular a um metro cúbico 
de água por dia. 

 
10. EB1 de Geraz do Minho (Abertura de uma porta numa das salas para acesso à 

cantina) 
A obra está concluída. 

  
11. Abastecimento de água pública (Ligação à rede) 
Neste momento uma grande parte das habitações está em condições de se 
ligar à rede bastando, para tal, contactar os serviços da Câmara Municipal. 

 
12. Passeio convívio de toda a população 
Participaram cerca de 160 pessoas, desta vez à cidade de “O Grove” na Galiza. 
 
 
 



13. Passeio a Fátima: 
 Cerca de 70 pessoas participaram neste passeio que se realizou no dia 10 de 
Setembro. 
 

14. Convívio anual com os emigrantes 
Mais uma vez se realizou com uma grande adesão da população, desta vez no 
largo de Santo António, em colaboração com a Comissão de Festas de Santo 
António. Para a animação contámos com a atuação gratuita do “Grupo de 
Amigos Margens do Cávado” 

 
15. Magusto convívio e homenagem ao anterior Presidente da Junta de Freguesia 
Realizou-se no dia 17 de Novembro nas instalações da antiga escola primária 
com a presença de um representante da Câmara Municipal, a vereadora 
Gabriela Fonseca, da comunicação social e da população da freguesia. Ao 
homenageado foi oferecida uma salva em prata. 

 
16. Campo de futebol (Obras de beneficiação) 
O morro de terra por trás de uma das balizas foi demolido e pintaram-se as 
balizas.  

 
17. Participação no 1.º torneio de Futsal “Vale do Cávado”, inserido nas cerimónias de 

inauguração do pavilhão desportivo junto ao Centro Escolar do Cávado. 
A convite da Câmara Municipal, a freguesia de Geraz do Minho participou 
no referido torneio interfreguesias, tendo obtido um honroso terceiro lugar 
entre as oito equipas participantes. 
 

18. Apoio ao Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio e à Fábrica da Igreja Paroquial 
Foram concedidos apoios a essas duas instituições, o primeiro para a 
aquisição de um presente de Natal e para custear uma visita de estudo ao 
Porto dos alunos da Freguesia de Geraz e o segundo para custear o fogo de 
artifício, da passagem de ano, a iluminação da Igreja Paroquial, durante o 
Natal, e a realização da festa de Santo Estêvão, no dia 26 de Dezembro. 

 
 
Aprovado, por unanimidade, em reunião ordinária da Junta de Freguesia de Geraz do 
Minho, no dia 12 de Dezembro de 2013 

 
A Junta de Freguesia 
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