
 
INFORMAÇÃO ESCRITA  

Reunião da Assembleia de Freguesia de 28/12/2020 

(Atividade desenvolvida desde 26/09/2020) 
 
 

1. Rua de Longaínho e Rua das Veigas:  
Iniciou-se o alargamento das respetivas ruas.  
 
2. Rua da Calva: 
Iniciou-se a requalificação da rua. (Obra concluída) 
 
3. Travessa do Rego e Rua de Santo Estevão: 
Iniciou-se a requalificação no entroncamento da Travessa de Rego e Rua de 
Santo Estevão. 
 
4. Caminho de Santo Tirso: 
Abriu-se uma vala e colocaram-se tubos para o encaminhamento das águas 
pluviais. (Obra concluída). 
 
5.Caminho de Pinguela: 
Construiu-se na ponte um muro de suporte. (Obra concluída). 
 
6. Rua dos Moinhos: 
Limpou-se e acertou o respetivo piso. (Obra concluída) 
 
7. Abaixo-assinado da colocação da fibra óptica: 
Decidiu-se avançar com um abaixo-assinado em nome dos habitantes, 
estabelecimentos, comerciantes, associações e empresas sediadas na freguesia de 
Geraz do Minho, que têm atualmente um serviço de internet que não consegue 
alcançar as necessidades mínimas de quem necessita da internet para trabalhar, 
estudar ou comunicar. O abaixo-assinado teve uma grande adesão e o resultado 
foi apresentado à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. Nos primeiros meses 
de 2021, está previsto que a Freguesia tenha uma cobertura total da fibra óptica. 
 
8. Dia todos dos Santos: 
Decidiu-se manter o cemitério aberto no dia de Todos os Santos para que a 
população possa prestar a devida homenagem aos seus entes queridos. No 
sentido de responsabilidade no cumprimento das  recomendações por parte da 
Direção Geral de Saúde, e ter em consideração as várias restrições face à atual 
situação epidemiológica, decidiu-se impor um conjunto de regras. Estas regras 
foram publicadas no site da junta, na página do Facebook e no edital da Sede de 
Junta de Freguesia. 
 
9. Donativos:  
Decidiu -se atribuir os seguintes donativos:  
-300,00€ (trezentos euros) ao Sport Clube Maria de Fonte como forma de apoiar  
esta organização. 



- 150,00€ (cento e cinquenta euros) à Comissão de Festas de S. Estevão como 
forma de apoio da autarquia à realização da respetiva festa, que se vai realizar no 
dia 26 de dezembro. 
 
10. Junta de Freguesia de Ferreiros: 
Aumentou-se o valor mensal de 50€ para o período de junho a dezembro com o 
transporte das crianças na freguesia que é realizado pela Junta de Ferreiros. Este 
pagamento é visto como uma forma de aliviar os encargos dos pais da nossa 
freguesia. A Junta de Ferreiros está a obter despesas adicionais com as novas 
restrições impostas pela Direção Geral de Saúde. 
 
11. Iluminação de Natal. 
Decidiu-se iluminar durante a época natalícia, o exterior das instalações da Junta 
de Freguesia e a rotunda situada na Rua de Santo Estevão - Rua Martin Moniz. 
 
12: Distribuição de lembranças de Natal: 
Distribuiu-se lembranças para as crianças da freguesia. A distribuição foi feita 
porta-a-porta, respeitando as medidas de segurança e as recomendações da 
Direção Geral de Saúde.  
 
13. 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 03 de dezembro de 2020. 

 
A Junta de Freguesia 
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