
 

INFORMAÇÃO ESCRITA  
Reunião da Assembleia de Freguesia de 29/12/2015 

(Atividade desenvolvida desde 29/09/2015) 
 

 

1. Rua do Rêgo:  
Procedeu-se à beneficiação da Rua do Rêgo – recomposição do piso e a travessia dos 

tubos para as águas pluviais. (Obra Concluída).  
 

2. Cemitério: 
No alargamento do cemitério, procedeu-se à construção do muro de vedação.  

 

3. Campo de Futebol: 
Iniciou-se a construção do muro de suporte para segurar as terras da área envolvente e 

a respetiva vedação. A pedra utilizada na construção do muro é oferecida pela Camara 

Municipal da Póvoa de Lanhoso. A mão-de-obra e as outras despesas com a respetiva 

obra são suportadas pela Junta de Freguesia.  

 

4. Rua dos Moinhos: 
Iniciou-se a pavimentação (380m2), utilizando a antiga calçada Portuguesa que foi 

retirada do adro da Igreja Paroquial de Geraz do Minho (Obra Concluída). 

 

5. Atribuição de Donativos/ Subsídios: 
- Cem euros (100.00€) à Comissão de Festas de Santo Estêvão, no sentido de minimizar 

as despesas com a respetiva festa. 

- Setenta e dois euros (72.00€) à Freguesia de Póvoa de Lanhoso, como formar de 

ajudar com as respetivas despesas associadas com a “Festa de Natal 2015 – Circo”. 

(Vinte e quarto alunos que residem na freguesia de Geraz do Minho, assistiram o 

evento). 

 

6. Comissão de Festas em Honra de Santo António 2015/2016: 
Cedeu-se, sem encargos à Comissão de Festas em honra de Santo António 2015/2016, 

uma das salas da antiga Escola Primeira. Esta cooperação é vista como forma de 

apoiar a comissão de festas angariar fundos. A respetiva comissão será responsável 

pela limpeza da sala. 

 

7. Tradicional Magusto: 
 Realizou-se, no domingo dia 08 de Novembro, na atinga Escola Primaria. Foi um 

evento organizado pela Junta de Freguesia em colaboração com a Comissão de Festas 

em honra de Santo António. 

 

8. 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 04 de Dezembro de 2016 

A Junta de Freguesia 
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_________________________________ 

_______________________________ 



 
 


