
 
INFORMAÇÃO ESCRITA  

Reunião da Assembleia de Freguesia de 30/12/2019 

(Atividade desenvolvida desde 31/09/2019) 
 
 

1. Rua de Longaínho e Rua das Veigas:  
Iniciou-se o alargamento das respetivas ruas. 
 
2. Rua da Portalinha: 
Iniciou-se o alargamento da respeitava rua. 

 
3. O Tradicional Magusto: 
Realizou-se no dia 17 de Novembro na Antiga Escola Primária. O Magusto foi 
organizado pela Junta de Freguesia com o apoio de um grupo de voluntários. O 
ambiente que se viveu foi de amizade e de boa disposição.  
 
4. Iluminação de Natal. 
Decidiu-se ilumininar durante a época natalícia, o exterior das instalações da 
Junta de Freguesia e a rotunda situada na Rua de Santo António - Rua Martim 
Moniz. 
 
5. 2º Convívio de Natal (jovens e idosos). 
Realizou-se no dia 21 de Dezembro na Antiga Escola Primária. Organizada pela 
Junta de Freguesia de Geraz do Minho em colaboração com o Grupo de 
Catequese / grupo de voluntários. A Festa iniciou-se por volta das 15:00 com a 
Eucaristia. Foram entregues lembranças natalinas aos idosos e  jovens. O dia 
terminou com um convívio.  

 
6. Donativos.  
Atribuiu-se os seguintes donativos: 
Cento e cinquenta euros (150€) à Comissão de Festas em Honra de Santo 
Estevão, como forma de apoio da autarquia na realização da respetiva festa que 
decorreu no dia 26 de dezembro. 
Cem euros (100€) à 3ª São Silvestre 100% Solidária que se vai realizar no dia 05 
de Janeiro, como forma de apoio a este incentivo. 
 
7. Apoiar o Grupo de Semeadores da Esperança. 
Cedeu-se sem encargos ao Grupo de Semeadores da Esperança uma das salas da 
antiga escola primária. Esta cooperação é vista como forma de apoiar o grupo 
angariar fundos. O respetivo grupo será responsável pela limpeza da sala.  

 
 

8. 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 14 de Dezembro de 2019. 

 
A Junta de Freguesia 
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