
INFORMAÇÃO ESCRITA  
Reunião da Assembleia de Freguesia de 29/12/2011 

(Atividade desenvolvida desde 29/9/2011) 
 

1. Rua da Fonte (Desobstrução da via devido ao mau tempo) 
Os trabalhos já se realizaram 

 
2. Rua do Rego (Limpeza da via e construção de travessias para encaminhamento 

das águas pluviais) 
 Os trabalhos já se realizaram. 
 

3. Rua do Monte (Construção de muro de suporte) 
 Os trabalhos vão iniciar-se em breve. 
 

4. Caminho da Pinguela (Beneficiação do pavimento em terra batida e 
encaminhamento das águas pluviais com recurso à construção de travessias.) 

 Os trabalhos estão a decorrer. 
 

5. Pontão de Portas (Reconstrução) 
 Para possibilitar, de imediato, o trânsito na Rua de Portas foram feitas 

diligências no sentido da rápida reconstrução do referido pontão. 
Desafiado a construir uma ponte que se enquadrasse na futura beneficiação 
de toda a Rua de Portas, o senhor Presidente da Câmara Municipal apenas se 
mostrou inclinado para uma intervenção de cariz provisório, ficando para 
mais tarde uma intervenção definitiva. Teve de se proceder também à 
limpeza do leito do ribeiro.  

 
6. Rua Dr. Augusto Martins Ferreira (Pavimentação com calçada à fiada da via que 

aluiu e acerto da pavimentação) 
 Os trabalhos já se realizaram. 
 

7. Rua dos Barreiros (Acerto da pavimentação) 
 Os trabalhos já se realizaram. 
 
8. Nascente de Trástola (Remodelação completa da captação de água devido às 

obras de terraplanagem no lugar de Belmonte) 
 Os trabalhos já se realizaram. 
  
9. Encaminhamento das águas para o fontanário de Guichomar (Substituição de 20 m 

tubo destruído ao mesmo tempo que o pontão de Portas. 
 Os trabalhos já se realizaram. 
 
10. Solicitação conjunta ao Provedor do Cliente da PT (Resolver o problema da pouca 

qualidade de sinal da Internet) 
 A Junta de Freguesia de Geraz do Minho tomou a iniciativa de contactar seis 

Juntas vizinhas para solicitarem ao Provedor da PT que interceda junto da PT 
no sentido de melhorar o serviço da Internet nesta área geográfica. 

  
 

11. Desmantelamento das baterias de caixas de correio: (Ponto da situação) 
A petição foi assinada e enviada ao Presidente do Conselho de Administração 
dos CTT, ainda durante o mês de Setembro. Há cerca de um mês recebemos a 



resposta. Os serviços dos CTT irão enviar para o terreno uma equipa que se 
encarregará de fazer o levantamento da situação. 
 

Aprovado, por unanimidade, em reunião rrdinária da Junta de Freguesia de Geraz do 
Minho, no dia 15 de Dezembro de 2011 
 

A Junta de Freguesia 
_________________________________ 

_________________________________ 

_______________________________ 


