
 INFORMAÇÃO ESCRITA 
 Reunião da Assembleia de Freguesia de (01/07/2022) 

 (Atividade desenvolvida desde 02/04/2022) 

 1. Rua da Fontinha: 
 Iniciou-se  a  requalificação  da  Rua  da  Fontinha,  nomeadamente  a  pavimentação  e 
 o encaminhamento das águas pluviais. 

 2. Sala “B” da Antiga Escola Primária: 
 Iniciou-se  a  reconstrução  da  Sala  “B”  da  Antiga  Primária.  Esta  intervenção  vai 
 melhorar  o  estado  da  referida  sala.  A  Câmara  Municipal  da  Póvoa  de  Lanhoso 
 vai suportar os custos associados. 

 3. Rua de Rêgo: 
 Iniciou-se as respetivas limpezas na Rua de Rêgo. 

 4  .  Viatura Toyota Propace Verso de 9 Lugares: 
 Comprou-se  a  Viatura  Toyota  Propace  Verso  de  9  Lugares  que  está  preparada 
 para  transportar as crianças da nossa freguesia. 

 5. Caça aos Ovos: 
 Realizou-se  no  dia  10  de  Abril,  na  antiga  escola  primária,  com  a  participação 
 dos  pequenos  Gerazianos.  As  despesas  foram  suportadas  pela  Junta  de 
 Freguesia.  Este  evento  superou  de  forma  positiva  as  expectativas  estipuladas,  e 
 voltou  a  trazer  a  união  e  o  convívio,  não  só  entre  as  crianças,  como  aos  adultos. 
 O  apoio  da  Comissão  de  Festas  de  Santo  António  (Grupo  de  Semeadores  de 
 Esperança) também foi imprescindível. 

 6. Caminhar pela Natureza. 
 Decidiu-se  adiar  este  evento,  que  estava  previsto  realizar-se  no  dia  05  de  junho. 
 O  motivo  do  adiamento  foi  baseado  no  mau  tempo  que  estava  previsto  no 
 referido dia, 

 7. Donativos: 
 Atribui-se um donativo no valor  de 100.00€ (cem euros), à comissão de “Festas 
 da Nossa Senhora”, cuja festa se realizou nos dias 27, 28 e 29 de maio. 

 8. IV Procissão Arciprestal em honra de Nossa Senhora da Misericórdia: 
 Participou-se  na  referida  procissão.  A  freguesia  esteve  representada  pelo 
 executivo da Junta de Freguesia e por um grupo de voluntários. 
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 9. 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 02 de junho de 2022. 

 O Executivo da Junta de Freguesia, 

 Presidente __________________________________ 

 Secretário __________________________________ 

 Tesoureira __________________________________ 
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