
ATA NÚMERO SESSENTA E SETE 

---------- Aos vinte e nove dias do mês de Setembro de dois mil e dezoito, no edifício da 

Sede da Junta de Freguesia, pelas dezanove horas e trinta minutos, reuniu, em sessão 

ordinária, a Assembleia de Freguesia de Geraz do Minho. Estiveram presentes todos os 

seus membros. Compareceram, também, a reunião o presidente e o secretário da Junta de 

Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Da ordem de trabalhos constavam os seguintes pontos: -------------------------------- 

---------- 1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA para leitura da correspondência 

e tratamentos de assuntos gerais de interesse da autarquia. --------------------------------------- 

---------- 2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA, com seguinte ordem de trabalho: ------------- 

Ponto um: Leitura da ata da reunião anterior. ------------------------------------------------------ 

Ponto dois: Apreciação de uma informação escrita acerca da atividade exercida pela Junta 

de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 3. PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO destinado à apresentação 

de esclarecimentos solicitados. ------------------------------------------------------------------------ 

---------- Não havendo nada a tratar no período de “antes da ordem do dia” passou-se para o 

primeiro ponto da ordem de trabalhos do período da ordem do dia foi lida em voz alta a ata 

da reunião anterior, não tendo nenhum dos presentes levantando qualquer tipo de 

contestação ao seu conteúdo. -------------------------------------------------------------------------- 

---------- Relativamente ao segundo ponto, foi apreciada uma informação escrita acerca da 

atividade exercida pela Junta de Freguesia, desde da data da última reunião, o respetivo 

documento anexa-se a esta ata. Sobre este ponto, o Presidente da Junta de Freguesia 

realçou o início do alargamento da Rua do Longaínho e da Rua das Veigas, que terá a sua 

conclusão para o próximo ano com ajuda da Câmara Municipal. O Presidente fez também 

referência às iniciativas de âmbito social e recreativa, que se realizam todos os anos 

durante o verão. Este ano as atividades foram: ----------------------------------------------------- 

17º Passeio/Convívio: aberto a toda a população desta vez com a visita as Caves do Vinho 

do Porto “ Ferreirinha” e o almoço no Parque da Cidade que teve adesão cerca de cento e 

setenta pessoas.------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

Convívio com toda a população juntamente com os emigrantes e com a colaboração da 

comissão de festas de Santo António, que inclui um torneio de Fut 5 com varias equipa no 

campo de jogos da freguesia.--------------------------------------------------------------------------- 

O passeio ao Santuário da Nossa Senhora de Fátima, que teve a adesão oitenta pessoas.-----  

Ainda neste segundo ponto, o Senhor Agostinho Costa propôs a colocação de um espelho 

no entroncamento das ruas de Portas e Veiga D’Agra, alegando ser um local de fraca 

visibilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Não tendo havido qualquer intervenção do público, e por não haver mais assuntos 

a tratar, foi elaborada, em definitivo, esta ata depois de lida e aprovada por unanimidade de 

todos os membros presentes, vai ser assinada pelo Presidente da Mesa de Assembleia e 

pelo Segundo Secretário.------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

    O Presidente da Mesa da Assembleia 
 

            O Segundo Secretário 

 
_____________________________ 

  
_______________________________ 
 

 
 


