
 

INFORMAÇÃO ESCRITA  
Reunião da Assembleia de Freguesia de 29/09/2016 

(Atividade desenvolvida desde 01/07/2016) 
 
 

1. Travessa do Rego:  
Iniciou-se a beneficiação na Travessa do Rego. A primeira fase vai incluir o 

alargamento da via, encaminhamento das águas pluviais e muros de suporte. 

 

2. Rua da Calçada:  
Iniciou-se a beneficiação da rua que vai incorporar a substituição da calçada existente, 

pela colocação de calçada fiada e o encaminhamento das águas pluviais. (Obra 

Concluída). 
 
3. Rua de Portas: 
Iniciou-se a respetiva beneficiação que vai englobar pavimentação da rua em alcatrão, 

muro de suporte, drenagem e encaminhar das águas pluviais. 

 

4. Rua de Guichomar: 
Iniciou-se o alargamento e a construção de um muro, junto ao fontenário existente. 

(Obra Concluída). 
 

5. Rua da Trastóla: 
Iniciou-se o encaminhamento das águas pluviais e o acerto da calçada a fiada. (Obra 
Concluída). 
 
6. Rua Nossa Senhora do Socorro:  
Iniciou-se a beneficiação da rua, que vai incluir a substituição da calçada existente pela 

colocação de calçada fiada e o encaminhamento das águas pluviais. 

 

7. 15º Passeio/Convívio da População de Geraz do Minho: 
Realizou-se no dia 06 de agosto e teve a participação de cerca de cento e sessenta e 

cinco pessoas. 

- Pequeno-almoço em Amarante. 

- Visitas as Caves de Castelinho. 

- Almoço na zona verde no Peso da Régua. 

- Cruzeiro Panorâmico de Régua a Pinhão.  

 

8. 2º Torneio e Convívio de Fut 5 de Geraz do Minho. 
Apoiou-se a organização do 2º Torneio e Convívio de Fut 5 de Geraz do Minho, que se 

realizou no dia 14 de agosto, com uma grande adesão de participantes e público. 

 

9. Convívio com toda a população de Geraz do Minho, Familiares, Amigos e 
Emigrantes (Campo de Futebol):  
Com a colaboração da Comissão das festas em honra do Santo António. Realizou-se no 

dia 14 de agosto, com uma grande adesão da população. 

 

10. Organização do passeio dos idosos ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima: 
Realizou-se no dia 14 de setembro. O Presidente e o Tesoureiro acompanharam os 

participantes da Freguesia. 

 

 
 



11. Licenças:  
Atribuiu-se sem custos à Comissão de festas em honra de Santo António (2016), as 

licenças de “Ocupação do Domínio Público” e a de “Colocação de Instalações Sonaras” 

no valor de quarenta euros (40.00€), no sentido de minimizar as despesas com a 

respetiva festa.  
 
 

12. Atribuição de Donativo: 
Efetuou-se um donativo no valor de quinhentos euros (500.00€), aos Bombeiros 

Voluntários da Póvoa de Lanhoso, como forma de apoiar esta instituição, na aquisição 

de uma carrinha. 

 

 
13. 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 01 de setembro de 2016 

 

A Junta de Freguesia 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_______________________________ 

 
 


