
INFORMAÇÃO ESCRITA  
Reunião da Assembleia de Freguesia de 30/04/2011 

(Actividade desenvolvida desde 27/12/2010) 
 

 
1. Rua das Veigas (Beneficiação) 

Os trabalhos encontram-se parados porque não há dinheiro para pagar ao 
empreiteiro devido ao atraso na transferência das verbas da Câmara 
Municipal que nos são devidas desde 2009. 

 
2. Eliminação dos pontos negros na EN 205 no lugar do Pinheiro (Construção de passeios, 

baías de estacionamento e abrigos para utilizadores dos transportes públicos) 
 A Câmara Municipal, em colaboração com a Junta de Freguesia, está a 

proceder a esta beneficiação estando os trabalhos praticamente concluídos. 
 
3. Festa da Páscoa e Visitas de Estudo do Centro Escolar do Cavado (Apoio) 

A Junta de Freguesia apoiou a respectiva instituição, como vem fazendo 
todos os anos, custeando a aquisição das amêndoas da Páscoa para todas as 
crianças da Freguesia bem como concedendo um apoio financeiro para a 
deslocação dos alunos a Lisboa para uma visita de estudo de dois dias. 

 
4. Limpeza das bermas dos caminhos vicinais. 
 Procedeu-se de novo à utilização de herbicida em praticamente toda a 

Freguesia. 
 
5. Fábrica da Igreja (Apoio a algumas iniciativas) 
 A Junta de Freguesia concedeu apoio financeiro à realização da queima de 

fogo-de-artifício na passagem de ano e na Missa de Ano Novo e à 
ornamentação do andor de Santo Estêvão nas festas de S. José. 

 
6. Torneio Municipal de Futebol (Atribuição de um subsídio para a inscrição) 
 Pagou-se a inscrição no referido torneio, bem como a respectiva caução. 
 
7. Concurso de Carnaval organizado pela Comissão de Festas de Santo António. 
 Foi atribuído um subsídio de cento e cinquenta euros à Comissão de Festas 

de Santo António como forma de apoio ao pagamentos dos prémios a 
entregar aos vencedores do Concurso de Carnaval. 

  
 
Aprovado, por unanimidade, em Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Geraz do 
Minho, no dia 07 de Abril de 2011 
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