
 
 

INFORMAÇÃO ESCRITA  

Reunião da Assembleia de Freguesia de 29/06/2015 

(Atividade desenvolvida desde 26/04/2015) 

 

 

 

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

tubos para as águas pluviais.  

 

2. Caminho dos Amarais:  
Continuou-se com o acerto do piso, limpeza, e ao encaminhamento das águas pluviais.  

 

3. Cemitério: 
Procedeu-se ao alargamento do cemitério, designadamente no “sector 7”, por causa 

das várias solicitações na aquisição de terreno com o fim de construir Jazigos. 

Ligação da água pública ao cemitério da Freguesia, para compensar possíveis falhas 

de águas, provenientes da mina do Burgo.   

 

4. Campo de Futebol: 

Efetuou-se à limpeza do campo de futebol e a respetiva envolvente.  

 

5. Exercício Físico Gratuito para os Idosos da Freguesia: 

Através de Helpidez – Atividade Física, Lda, com sede em Rua da Quinta Corredoura 

C, nº15, 4765-121 Novais, Vila Nova de Famalicão, oferecer de uma forma gratuita, 

aulas de Atividade Física para a população Sénior com mais de 60 anos de idade ou 

reformadas. As aulas estão a realizar-se na Antiga Escola Primária. Os custos 

associados a esta atividade Sénior serão suportados pela Junta de Freguesia. 

 

6. Igreja Paroquial de Geraz do Minho: 
Em conjunto com a Fábrica da Igreja Paroquial de Geraz do Minho e a Câmara 

Municipal da Póvoa de Lanhoso, vão realizar as seguintes obras: 

- A renovação da Capela Mortuária: A Obra já se iniciou. 

- A área envolvente à Igreja Paroquial: A obra vai iniciar-se em breve. 

- Parte da Rua Padre Francisco Alves Pinheiro: A obra vai iniciar-se em breve.  

Assumiu-se o compromisso com a Igreja Paroquial de Geraz do Minho, em que a Junta 

de Freguesia, irá suportar as obras da área envolvente da Igreja, no valor de sete mil 

euros. (7000.00€). 

 

7.  Atribuição de Donativos 
Foram atribuídos os seguintes donativos: 

- Cento e cinquenta euros (150.00€) ao Clube Maria de Fonte como forma de apoiar as 

suas atividades. 

- Cento e cinquenta euros (150.00€) à equipa de futebol da Freguesia de Geraz do 

Minho, que está a participar no torneio de “Futebol no Pontido”. 

- Cem euros (100.00€) à Comissão de Festas da Senhora, como forma de apoiar a 

realização da respetiva festa que se realizou nos dias 09 e 10 de Maio de 2015. 

- Cento e vinte euros (120.00€) ao Grupo de Catequese de Geraz do Minho, como 

forma de apoiar à organização do seu passeio. 

 

 



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 06 de Junho de 2015 

A Junta de Freguesia 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_______________________________ 

 

 


