
 
 

INFORMAÇÃO ESCRITA  

Reunião da Assembleia de Freguesia de 25/04/2015 

(Atividade desenvolvida desde 28/12/2014) 

 

 

 

1. Rua do Rêgo:  
Iniciou-se a beneficiação da Rua do Rêgo – recomposição do piso e a travessia 

dos tubos para as águas pluviais.  
 
2. Caminho das Amarais:  
Continuou-se com o acerto do piso, limpeza, e o encaminhamento das águas pluviais.  

 

3. Cemitério: 
Pintou-se e efetuou-se a respetiva limpeza. (Obra concluída). 
Procedeu-se ao alargamento do cemitério, designadamente no “sector 7”, por causa 

das várias solicitações na aquisição de terreno com o fim de construir Jazigos. 

Ligação da água pública ao cemitério da Freguesia, para compensar possíveis falhas 

de águas, provenientes da mina do Burgo.   

 

4. Travessa Professor Joaquim Guimarães:  
Reparou-se com o acerto da calçada à fiada e fez- se o encaminhamento das águas 

pluviais. (Obra concluída). 

 

5. Caminho do Santo Tirso: 
Colocou-se tout venant em parte do respetivo caminho. (Obra concluída). 

 
6. Limpeza de caminhos:  
Procedeu-se à limpeza das bermas dos caminhos vicinais e municipais. 

 
7. Festa em hora de S. José 2015:  
Participação no cortejo Histórico e Etnográfico de S. José que, este ano, teve como 

tema, a “Evolução Histórica do Concelho da Póvoa de Lanhoso, que se realizou no dia 

22 de Março. Construiu-se o carro alegórico e foi escolhido o tema “Martim Moniz”.   

 
8. Associação Humanitária Bombeiros Voluntários Póvoa de Lanhoso: 
Foi atribuído um donativo de duzentos e cinquenta euros (250.00€), como forma de 

apoiar esta associação. 

 
9. Aquisição de um computador: 
Aquisição de um computador para melhorar os serviços administrativos.  

 
10. Igreja Paroquial de Geraz do Minho: 
Em conjunto com a Fábrica da Igreja Paroquial de Geraz do Minho e a Câmara 

Municipal da Póvoa de Lanhoso, iniciar-se-á em breve à renovação da Capela 

Mortuária, as obras da área envolvente à Igreja Paroquial e parte da Rua Padre 

Francisco Alves Pinheiro.   

 
 

 

 



Aprovado, por unanimidade, em reunião ordinária da Junta de Freguesia de Geraz do Minho, no 

dia 02 de Abril de 2015 

A Junta de Freguesia 
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_________________________________ 

_______________________________ 

 

 


