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PREÂMBULO 
 
 
 
 

As Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2016 reflectem, à semelhança do 
que já tinha acontecido no ano de 2015. Como é sabido, as Freguesias dependem quase 
exclusivamente das receitas fixas provenientes do Estado e da Câmara Municipal. O valor da 
Câmara Municipal vai ter um pequeno aumento de 20% em 2016.  

 
O valor orçamentado para a Freguesia de Geraz do Minho em 2016 é de 45.775.00€ 

(quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco euros). 
 
Em reunião solicitada por nós, ao senhor Presidente da Câmara Municipal, decorrida 

no mês de Novembro foi-nos garantida a colaboração para iniciar a Beneficiação da Rua de 
Portas que está prevista iniciar-se no próximo ano. 

No respeitante à beneficiação da Rua da Calçada, o edil comprometeu-se, na 
mesmíssima reunião, a colaborar com as Juntas de Geraz do Minho e de Lanhoso apoiando, 
em parte, aquele arranjo. 

 
O ano de 2016 vai ser marcado, com a continuação do arranjo da envolvente ao campo 

de futebol, que este ano, foi assinalado com a construção do muro de suporte para segurar as 
terras da área envolvente 

 
A Travessa de Rego, que de momento, se encontra numa situação degradada, vai ter 

como objetivo em 2016, melhorar os respetivos acessos. 
 

Volvidos dez anos sobre a implementação da rede de abastecimento pública de água, 
constata-se que 70% dos habitantes (conforme ao ano de 2014), desta Freguesia têm acesso a 
essa rede. Completar a ligação nas ruas de Santo António e de Santa Tecla. 

 
 
Atendendo a que, com probabilidade e esperança que 2016 poderá ser um ano de 

mudança, é pretensão desta Junta de Freguesia, continuar apoiar em força, todos os habitantes 
que necessitem de alguma ajuda no âmbito das suas possibilidades e em parceria e 
coordenação com as diferentes instituições que, vocacionadas para esse efeito, se encontraram 
já a desenvolver esse trabalho. Não ficaríamos bem com a nossa consciência se tal não 
acontecesse.  
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ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES PARA 2016 
 
1. Beneficiar a Rua de Portas; (Orçamento da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso – 

2016).  
2. Beneficiar a Travessa do Rego; 
3. Arranjo da envolvente ao campo de futebol; 
4. Arranjo da envolvente à sede da Junta de Freguesia de Geraz do Minho; 
5. Beneficiar o Cemitério; 
6. Beneficiar a Rua da Calçada; (obra que esta pendente da disponibilidade da junta de 

Freguesia de Lanhoso); 
7. Acerto e substituição da calçada em alguns caminhos e ruas, particularmente nas que 

sofreram abatimento por força da colocação de condutas de água; 
8. Apoiar a Junta de Freguesia de Ferreiros, com as despesas crescentes que tem com o 

meio de transporte das crianças de Geraz do Minho, aos seus respetivos locais de 
ensino; 

9. Manter o tradicional Passeio Convívio de Verão, aberto a toda a população; 
10. Manter o tradicional convívio com toda a população de Geraz do Minho, Familiares, 

Amigos e Emigrantes, aberto a toda a população; 
11. Manter o tradicional Magusto, aberto a toda a população; 
12. Manter atualizada a página da Junta de Freguesia na Internet; 
13. Manter o torneio e Convivo de Fut 5 de Geraz do Minho, aberto a toda a população; 
14. Apoiar, no sentido de proporcionar um melhor bem-estar à nossa população, através 

de novas atividades e outras já existentes na antiga Escola Primária; 
15. Dar continuidade ao apoio às 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 Agrupamento Professor Gonçalo Sampaio; 
g) Dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso; 
h) Do Sport Club Maria da Fonte; 
i) Da Câmara Municipal (no âmbito dos passeios de 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 associem para participação em eventos 

com declarado interesse para a freguesia. 
Aprovado, por unanimidade, em reunião ordinária da Junta de Freguesia de Geraz do Minho 
ao três de Dezembro de dois mil e quinze. 
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