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INFORMAÇÃO ESCRITA  

Reunião da Assembleia de Freguesia de (24/09/2022) 

(Atividade desenvolvida desde 02/07/2022) 
 
 

1. Rua da Fontinha: 
Iniciou-se a requalificação da Rua da Fontinha, nomeadamente a pavimentação e 
o encaminhamento das águas pluviais. (Obra concluída). 
 
2. Sala “B” da Antiga Escola Primária: 
Iniciou-se a reconstrução da Sala “B” da Antiga Escola Primária. Esta 
intervenção melhorou o estado da referida sala. A Câmara Municipal da Póvoa 
de Lanhoso suportou os custos associados. (Obra concluída). 
 
3. Avenida do Pinheiro: 
Requalificou-se cerca de 80m2 que se encontrava em mau estado. (Obra 
concluída). 
 
4. Rua de Santo Estevão: 
Requalificou-se as bermas na Rua de Santo Estevão. A obra foi realizada pela 
Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. (Obra concluída).  
 
5. Travessa de Longaínho: 
Requalificou-se cerca de 67m2 da Travessa de Longaínho que se encontrava em 
mau estado. (obra concluída) 
 
6. 19º Passeio Convívio da População de Geraz do Minho: 
Realizou-se no dia 09 de julho, com a adesão de cerca de duas centenas de 
pessoas. O destino foi o santuário de Fátima. Com uma avaliação bastante 
positiva, o momento em Fátima, para cada um, foi uma sensação de poder voltar 
à normalidade, e reviver momentos de união. A colocação de inúmeras 
fotografias no site e na página do Facebook da Junta de Freguesia, também têm 
merecido grande aprovação. 
 
7. Jogos sem Barreiras: 
Realizou-se no dia 14 de agosto no campo de jogos de Geraz do Minho, com 8 
equipas. As mesmas tiveram que enfrentar seis desafios. Os momentos deste 
evento trouxeram boa-disposição aos participantes, e ao público que 
testemunharam atos de  união, diversão e amizade. Todas as despesas foram 
suportadas pela Junta de Freguesia e contou com o apoio importante de um 
grupo de voluntários. A colocação de inúmeras fotografias no site e na página do 
Facebook da Junta de Freguesia, também têm merecido grande aprovação. 
 
 
 
8. Convívio com toda a população de Geraz do Minho, Familiares, Amigos e 
Emigrantes: 
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Realizou-se no dia 14 de agosto, no campo de jogos de Geraz do Minho, depois 
dos Jogos sem Barreiras. O evento iniciou-se com a bênção da nova carrinha. 
Este acontecimento contou com a presença do Sr. Padre Rafael, a Vice-
Presidente da Câmara Municipal Dr.ª Maria de Fátima Moreira, o Presidente da 
Assembleia Municipal Sr. Prof. Dr. António Queirós Pereira, o Vereador da 
Câmara Municipal Alberto Ricardo Alves, o Presidente da Junta de Freguesia e 
o seu executivo, o Presidente da Assembleia de Freguesia Gerazianos e amigos 
da nossa freguesia. Com uma forte adesão popular, o convívio foi de alegria e 
amizade, que trouxe união e boa-disposição entre todas as pessoas presentes. 
Este convívio permitiu a todos sentir a importância deste evento para a nossa 
freguesia. Todas as despesas foram suportadas pela Junta de Freguesia e contou 
com o apoio importante de um grupo de voluntários. A colocação de inúmeras 
fotografias no site e na página do Facebook da Junta de Freguesia, também têm 
merecido grande aprovação. 
 
 
9. Implementação de programas de gestão: 
Adquiriu-se através da empresa Núcleo Data, um programa de tesouraria com a 
finalidade de simplificar os atos contabilísticos, e um programa de vencimentos. 
 
10. Passeio Concelhio à Fátima.  
Realizou-se no dia 20 de setembro, cuja atividade foi organizada pela Câmara 
Municipal da Póvoa de Lanhoso. O Sr. Presidente da Junta acompanhou os 
participantes da Freguesia. 

 
11. 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 01 de setembro de 2022. 
 

 
O Executivo da Junta de Freguesia, 

 
Presidente __________________________________ 

Secretário __________________________________ 

Tesoureira __________________________________ 

 

 

 


