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PREÂMBULO 
 

 

 

 

As Grandes Opções do Plano e o Orçamento da Freguesia de Geraz do Minho para 2012 

reflectem, mais uma vez, a forma como a nossa Freguesia é tratada actualmente pela Câmara 

Municipal. Pelo terceiro ano consecutivo não nos foi solicitada a indicação de qualquer obra a 

realizar na Freguesia para incluir no Plano de Actividades e no Orçamento do Município, 

como era habitual fazer-se em mandatos anteriores.  

 

Apenas a beneficiação da Rua de Santo Estêvão, via municipal cujo piso se encontra num 

estado deplorável, está inscrita nos documentos previsionais da Câmara Municipal para 2012. 

Mas, como esta obra tem vindo a ser sucessivamente adiada de ano para ano teremos de ser 

como S. Tomé. Só acreditaremos nela quando a virmos concluída. 

 

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. De qualquer forma apraz-nos registar 

o facto dos habitantes da Rua do Monte e da Travessa do Monte já terem a possibilidade de se 

ligar à rede de abastecimento de água pública, graças à nossa exigência para a colocação de 

canalizações nessas vias em 2003, altura em que foram intervencionadas. 
 

A esmagadora maioria das Freguesias depende, quase exclusivamente, das receitas fixas 

provenientes do Estado e da Câmara Municipal. As verbas do Estado irão sofrer novo corte e 

as verbas provenientes da Câmara Municipal deverão continuar a ser as mesmas do último 

ano, chegando apenas para suportar as despesas de manutenção dos serviços da Junta de 

Freguesia. Este panorama aliado à indefinição quanto à tão badalada reforma administrativa 

do País só nos pode deixar mais pessimistas em relação ao futuro. 
 

ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES PARA 2012 
 

1. Concluir a beneficiação da Rua das Veigas. 

2. Iniciar a beneficiação da Rua de Guichomar. 

3. Beneficiar o tanque público de Guichomar. 

4. Pintar as paredes do Cemitério Paroquial. 

5. Beneficiar o edifício da Sede da Junta de Freguesia. 

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

abatimentos por força da colocação de condutas de água. 

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

convívio com os emigrantes. 
8. Dinamizar o acesso gratuito ao Posto Público de Internet. 
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9. Manter actualizada a nossa página na Internet. 

10. 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 Centro Educativo do Cavado; 

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) 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 15 de Dezembro de 2011. 
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