
 

INFORMAÇÃO ESCRITA  
Reunião da Assembleia de Freguesia de 30/09/2019 

(Atividade desenvolvida desde 02/07/2019) 
 
 

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

 

2. Rua da Portelinha: 
Iniciou-se o alargamento da respeitava rua. 

 
3. Rua de Mourama: 
Encaminhou-se as águas pluviais e acertou-se parte da calçada. 

 

4. Ardo de Igreja: 
Acertou-se parte da calçada. 

 
5. 18º Passeio Convívio da população de Geraz do Minho: 
Realizou-se no sábado dia 03 de Agosto de 2019. O destino foi a cidade de 

Aveiro. A saída de Geraz aconteceu por volta das 07:30h em três autocarros. 

Paragem em Santa Maria da Feira para o pequeno-almoço. 

Atravessou-se os 4 canais urbanos da cidade de Aveiro através dos barcos 

moliceiros e o almoço foi no parque de merendas no Jardim Oudinot. O dia 

terminou na Junta de Freguesia. A colocação das fotografias no site e na página 

do Facebook da Junta de Freguesia também têm merecido grande aprovação. 

 

 

6. 1º Jogos Sem Fronteiras: 
Realizou-se no domingo dia 11 de Agosto no campo de futebol, com a 

participação de 8 equipas que competiram numa série de provas lúdicas e 

fisicamente exigentes. Foi a primeira edição marcou um dia de alegria e boa-

disposição. A organização foi realizada por um grupo de voluntários que estão 

de parabéns pelos resultados alcançados. Este evento teve o apoio da Junta de 

Freguesia. A colocação das fotografias no site e na pagina do Facebook da Junta 

de Freguesia também têm merecido grande aprovação. 

 

 

7. Cconvívio com toda a população de Geraz do Minho, Familiares, Amigos 
e Emigrantes: 
Realizou-se no domingo dia 11 de Agosto no campo de futebol depois dos Jogos 

 sem fronteiras. Este convívio já é considerado com uma tradição que une os 

Geriazanos e os seus amigos. A colocação das fotografias no site e na página do 

Facebook da Junta de Freguesia também têm merecido grande aprovação. Este 

evento foi organizado pela Junta de Freguesia e teve o apoio dos membros da 

Comissão de Festas de Santo António 2018-2019. 

 

 

 
 



 
 
8. Passeio dos idosos ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima: 
Realizou no dia 10 de Setembro, o Presidente acompanhou os participantes da 

Freguesia. 

 

 
9. 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 05 de Setembro de 2019. 

 

A Junta de Freguesia 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 
 


