
 

INFORMAÇÃO ESCRITA  
Reunião da Assembleia de Freguesia de 30/12/2017 

(Atividade desenvolvida desde 17/06/2017) 
 
 

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. Rua Casa do Senhor: 
Alargou-se a via, a substituição da pavimentação existente, o muro de suporte, a 

drenagem e o encaminhamento das águas pluviais. Só faltando a marcação da via e 

algumas questões que foram combinadas com os proprietários que cederam o terreno. 
Obra concluída. 

 
3. Rua de Barredo: 
Acertou-se a calçada da rua. Obra concluída. 

 
4. Cemitério:  
Pintou-se as paredes do cemitério. Obra concluída. 
 

5. Travessa do monte: 
Arranjou-se o respetivo muro. Obra concluída. 
 
6. Capela de Santo António - Monte de Santo Tirso: 
Substitui-se os tubos de água da Capela de Santo António até ao Monte de Santo Tirso. 
Obra concluída. 

 
7. Rua Casa do Senhor: 
Colocou-se um tubo, cuja ligação, iniciou-se na Sede da Junta de Freguesia até ao 

tanque (Tanquinho), na Rua da Casa do Senhor para regularizar o abastecimento do 

mesmo. Obra concluída. 
  

8. Rua dos Moinhos: 
Procedeu-se a limpeza e desobstrução da regueira. Obra concluída.  
 
9. Passeio/Convívio da População de Geraz do Minho: 
Realizou-se no dia 29 de Julho. Com cerca de cento e sessenta pessoas.  

Itinerário: Pequeno-almoço em Valença do Minho, almoço no parque de merendas em 

“O GROVE” e com passeio de barco.   

 

10. Torneio de Fut 5 Campo de futebol de Geraz: 
Apoiou-se o 3º Torneio de Fut 5 de Geraz do Minho, que se realizou no dia 13 de 

Agosto, no campo de futebol de Geraz do Minho 

 

12. Convívio com toda a população de Geraz do Minho, Familiares, Amigos e 
Emigrantes: 
Realizou-se no dia 13 de Agosto. Este evento foi executado com a colaboração da 

comissão de festas de Santo António.  

 
13. Organização do passeio dos idosos ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima: 
Foi o Sr. Presidente e o Sr. Tesoureiro que acompanharam os participantes da Freguesia, 

no dia 18 de Setembro, ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. 



 

14. Caminhada de S. Martinho e o tradicional Magusto: 
Realizou-se no dia 12 de Novembro, a caminhada de S. Martinho e o tradicional 

Magusto. A respetiva caminhada teve como ponto de partida, a Junta de Freguesia pelas 

09:15 (correndo as freguesias de Geraz do Minho, Ferreiros e Monsul).  

O Magusto teve lugar na antiga Escola Primária pelas 15:00. A Junta de Freguesia 

encarregou-se de oferecer as castanhas, bebidas e suportar as outras despesas associadas 

com estes eventos. 

 

15. Iluminação de Natal: 
Iluminou-se durante a época natalícia, o exterior das instalações da Junta de Freguesia e 

a rotunda situada na Rua de Santo Estevão - Rua Martin Moniz. 

 

16. Donativos: 
Foram atribuídos os seguintes donativos:  

Cem euros (100.00€) à Associação de Pais e Encargados de Educação do Centro 

Escolar do Cavado, para apoiar a realização da Festa de Natal de 2017, das crianças do 

Centro Escolar do Cavado. 

Cem euros (100.00€) à Comissão de Festas de Santo Estêvão, como forma de apoio da 

autarquia na realização da respetiva festa, que se vai realizar no dia 26 de Dezembro.  

 
16. 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 Dezembro de 2017 

 

A Junta de Freguesia 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_______________________________ 

 
 


