
 
INFORMAÇÃO ESCRITA  

Reunião da Assembleia de Freguesia de 12/06/2020 

(Atividade desenvolvida desde 31/12/2019) 
 
 

1. Rua de Longaínho e Rua das Veigas:  
Iniciou-se o alargamento das respetivas ruas. 

 
2. Travessa Martim Moniz:  
Construiu-se um muro com o cumprimento de 20 metros por 2,5 de altura. (obra 
concluída)  
 
3. Rua Dos Barreiros: 
Construiu-se um muro com o cumprimento de 66 metros por 0.90 de altura.    
(obra concluída)  
 
4. Caminho de Santo Tirso e no Caminho de Pinguela:  
Colocou-se tutvenam em algumas zonas dos respetivos caminhos que se 
encontravam em mau estado. (obra concluída)  
 
5. Rua de Portelinha: 
Pavimentou-se em calçada à fiada a área da curva que foi largada. (obra 
concluída). 
 
6. Rua de Mourama:  
Requalificou-se parte da calçada e as caixas das águas pluviais. (obra 
concluída). 
 
7. Rua da Fonte: 
Requalificou-se parte da calçada e as caixas das águas pluviais.(obra 
concluída). 
 
8. Poça na Rua do Rego: 
Efectuou-se trabalhos de limpeza na poça que se encontrava bastante obstruída 
por causa da tempestade Elsa. 
 
9. Desfile de Carnaval: 
Não se realizou devido ao mau tempo. Este evento estava marcado para o 
domingo, dia 01 de março, pelas 15:30 na antiga Escola Primária em conjunto 
com o Grupo de Semeadores de Esperança. 
 
10. Donativos:  
Atribuí-se um donativo à Associação Banda de Música dos Bombeiros da Póvoa 
de Lanhoso no valor de cem euros (100.00€). Este donativo é visto como um 
apoio da autarquia aos Bombeiros Voluntários do nosso concelho. 
 
 
11. Plano de Contingência: 



Implementou-se o plano de Contingência da DGS - Covid-19. Os elementos 
principais deste plano foram publicados na página do Facebook / site da Junta e 
também entregue aos habitantes da freguesia. 

12. Suspensão do atendimento presencial e a reabertura: 
Suspendeu-se o atendimento presencial na sede de Junta no dia 18 de março 
pelos últimos impactos do novo coronavírus que obrigavam medidas adicionais 
de prevenção e como medida cautelar para minimizar o risco de contágio, No 
entanto, a Junta teve todos os dias ao dispor da população local através do 
contacto telefónico ou e-mail. Dando o início do Estado de Calamidade a Junta 
reabriu os serviços administrativos e o atendimento presencial no dia 06 de Maio 
com uma série de regras de segurança e higiene. O atendimento passou a ser 
realizado na área principal da Sede de Junta. 

13. Desinfecção: 
Procedeu-se à desinfecção em todos os lugares da freguesia, nomeadamente: os 
contentores de lixo, os ecopontos, as paragens de autocarros, os tanques 
públicos, etc. O objetivo desta ação conjunta foi a desinfecção dos principais 
pontos da freguesia de forma a prevenir o contágio do novo coronavírus. 
 
14. Desafios  
Lançou-se desafios na página do facebook da Junta de Freguesia no decorrer do 
confinamento (Período de Páscoa - desenho das crianças e perguntas sobre a 
freguesia de Geraz do Minho). 
 
15. Transmissão do Terço: 
Transmitiu-se todos os dias durante o mês de maio, uma gravação do terço pelos 
altifalantes da paróquia. 
 
16. Dia Mundial de Crianças: 

            Participou-se no dia de Criança que se realizou no dia 06 de Junho e foi marcado 
             pelo itinerante com música e animação.  

 
17. 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 06 de junho de 2020. 

 
A Junta de Freguesia 
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_________________________________ 

_________________________________ 

 
 


