
 
 

INFORMAÇÃO ESCRITA  
Reunião da Assembleia de Freguesia de 27/12/2014 

(Atividade desenvolvida desde 30/09/2014) 
 
1. Rua do Rêgo:  
Procedeu-se à beneficiação da Rua do Rêgo – recomposição do piso e 

travessias com tubos para as águas pluviais.  

 

2. Rua das Veigas:  
Acertou-se com a calçada à fiada, junto ao muro existente. (Obra concluída). 

 

3. Lugar Casa do Senhor: 
Colocou-se uma caixa/tubos para as águas pluviais e pavimentação com 

calçada à fiada. (Obra concluída). 

 

4. Rua de Portas:  
Arranjou-se com calçada à Portuguesa. (Obra concluída). 

 

5. Caminho dos Amarais: 
Acertou-se o piso.   

 

6. Cemitério: 
Pintaram-se as paredes e procedeu-se à respetiva limpeza. 

Iniciou-se o alargamento do cemitério, designadamente no “sector 7”, por 

causa das várias solicitações na aquisição de terreno com a finalidade de 

construção de jazigos. 

 

7. Apoio à Comissão de Festas em Honra do Santo António 2015: 
Cedeu-se, sem encargos, à Comissão de Festas, uma das salas da antiga Escola 

Primeira. Esta cooperação é vista como forma de apoiar a Comissão a angariar 

fundos. A respetiva Comissão de Festas será responsável pela limpeza e a 

manutenção da sala.  

 

8. Acordo com a Associação de Turismo da Povoa de Lanhoso: 
Cedeu-se uma das salas de aula da antiga Escola Primaria, para a realização 

de formação profissional – “Curso técnico de Geriatria”, para desempregados. 

 

9. Tradicional Magusto: 
Realizou-se no dia dezasseis de Novembro, em colaboração com a Comissão de 

Festas em honra de Santo António 2015 na Escola Primaria. Esta iniciativa 

serviu para a Comissão de Festas obter algum lucro para fazer frente às 

crescentes despesas com a organização da festa. 

 
10. Atribuição de Donativo para a Festa de Natal das crianças do Centro 
Escolar do Cávado: 
Atribuiu-se um donativo de noventa e sete euros. 

 



 

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 04 de dezembro de 2014 

 
A Junta de Freguesia 
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