
 

INFORMAÇÃO ESCRITA  
Reunião da Assembleia de Freguesia de 29/12/2016 

(Atividade desenvolvida desde 30/09/2016) 
 
 

1. Travessa do Rego:  
A primeira fase encontra-se concluída: o alargamento da via e os muros de suporte. Vai-

se proceder ao encaminhamento das águas pluviais e a respetiva pavimentação. 

 
2. Rua de Portas: 
Terminou-se a respetiva beneficiação que englobou a pavimentação da rua em alcatrão, 

muro de suporte, drenagem e encaminhar das águas pluviais. Obra Concluída). 

 
3. Rua Nossa Senhora do Socorro:  
Terminou-se a beneficiação da rua, que incluiu a substituição da calçada existente pela 

colocação de calçada fiada e o encaminhamento das águas pluviais. Obra Concluída). 
 

4. Rua Casa do Senhor: 
Iniciou-se a respetiva beneficiação que vai englobar o alargamento da via, a substituição 

da pavimentação existente, muro de suporte, a drenagem e o encaminhamento das águas 

pluviais. 

 
5. Comissão de Festas em honra de Santo António 2016/2017: 
Cedeu-se sem encargos à Comissão de Festas em honra de Santo António 2016/2017, 

uma das salas da antiga escola primária.  

 

6. Tradicional Magusto: 
Realizou-se no dia treze de novembro na antiga Escola Primária em conjunto com a 

Comissão de Festas em honra de Santo António 2016/2017. 

 
7. III Feira de Natal do Baixo Concelho: 
Apoiou-se a III Feira de Natal do Baixo Concelho, que se realizou nos dias 17 e 18 de 

Dezembro, no Pavilhão Gimnodesportivo de Monsul.  

 

8. Iluminação de Natal: 
Decidiu-se durante a época natalícia, iluminar o exterior das instalações da Junta de 

Freguesia e a rotunda situada no cruzamento da Rua de Santo António - Rua Martin 

Moniz. 

 

9. Atribuição de Donativo: 
Atribuiu-se um donativo no valor de cem euros (100.00€) à Comissão de Festas de 

Santo Estêvão, no sentido de minimizar as despesas com a respetiva festa, que se 

realizou no dia 26 de dezembro 

 
10. 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 02 de dezembro de 2016 

 

A Junta de Freguesia 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_______________________________ 

 
 


