
 

INFORMAÇÃO ESCRITA  
Reunião da Assembleia de Freguesia de 01/07/2019 

(Atividade desenvolvida desde 27/12/2018) 
 
 

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

 

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

 
3. Cortejo Histórico e Etnográfico de S. José: 
A Freguesia de Geraz do Minho não se participou no Cortejo Histórico e 

Etnográfico de S. José que se realizou no domingo, dia 17 de março. Esta 

decisão foi tomada em reunião pelo Secretário e pela Tesoureira desta Junta de 

Freguesia.  

Devido aos últimos acontecimentos, os elementos envolvidos no grupo de 

trabalho não se encontravam em condições para dar continuidade ao mesmo.  

A respetiva decisão foi comunicada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal e aos 

responsáveis do Cortejo.  

O Secretário por sua vez, compareceu numa reunião de trabalho, para dar o 

conhecimento aos Srs. Presidentes das Juntas de Freguesias do nosso concelho. 

 
4. Desfile de Carnaval: 
Realizou-se no dia 03 de março, na antiga escola primária. Evento organizado 

pela Junta de Freguesia em conjunto com a Comissão de Festas em Honra de 

Santo António de 2019.  

 

5. Majestosa Procissão em honra de S. José: 
Realizou-se no dia 19 de março. A nossa Freguesia foi representada pelo Grupo 

de Jovens que transportou o andor de Santo Estêvão. 

Os três membros da Junta de Freguesia e o Presidente da Assembleia, também 

representaram a freguesia de Geraz do Minho. 

 

6. Ações de Sensibilização: 
Realizou-se no dia 03 de março no adro da Igreja. Este evento contou com a 

participação de elementos da GNR/SEPNA, Bombeiros e a Junta de Freguesia 

 O evento foi publicado no site da Junta para informar os habitantes de Geraz do 

Minho, sobre a ação de sensibilização. 

 
7. Cursos de formação 
Iniciaram-se no dia 08 de março na antiga Escola Primária. Os cursos de 

formação são compostos por: “Sopas, Cremes e Aveludados” – 25 horas, 

“Preparar Refeições” – 25 horas, “Aperitivos” – 25 horas e “ Doçaria” – 25 

horas.  

 

  
 
 



 
7. “Caminhada com História” 
Realizou-se no dia 12 de maio. A caminhada contou com cerca de 40 pessoas. O 

ponto de partida da Caminhada foi na Junta de Freguesia pelas 09:30. Os 

participantes demonstraram a sua boa forma física com a mistura de boa 

disposição e alegria durante o percurso de 6,5km que atravessou vários lugares 

da nossa freguesia. 

 

 

8. Donativos: 
- 150.00€ (cento e cinquenta euros) à Comissão de Festas da Nossa Senhora, 

como formo de apoio da autarquia. A Festa realizou-se nos dias 25 e 26 de maio 

de 2019. 

- 250.00€ (duzentos e cinquenta euros) ao clube Sport Clube Maria da Fonte. 

Aquisição de bilhetes para o sorteio anual do Sport Clube Maria da Fonte, como 

forma de apoio.  

- 100.00€ (cem euros) à AAPL – Associação de Andebol da Póvoa de Lanhoso 

como forma de apoio.  

 
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 06 de junho de 2019 

 

A Junta de Freguesia 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_______________________________ 

 
 


