
 

INFORMAÇÃO ESCRITA  
Reunião da Assembleia de Freguesia de 27/12/2018 

(Atividade desenvolvida desde 29/09/2018) 
 
 

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

 
2. Cursos de formação: 
Estabeleceu-se um acordo com Gesmind, Ensino, Formação Profissional e 

Consultoria de Gestão Ld. Este acordo prevê à realização de vários cursos de 

formação, nomeadamente: “Sopas, Cremes e Aveludados” – 25 horas, “Preparar 

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

Será executada na antiga Escola Primária. O horário encontra-se ainda para 

definir. 

 
3. Caminhada de S. Martinho com História e o tradicional Magusto. 
“O Tradicional Magusto” realizou-se no dia 11 de novembro na antiga Escola 

Primária pelas 15:00. Este evento foi organizado em conjunto com a Comissão 

de Festas em honra de Santo António 2019. Por causa do mau tempo, decidiu-se 

adiar a Caminhada de S. Martinho com História. 

 

4. Apoio à comissão de festas em honra de Santo António 2019. Decidiu-se 

ceder sem encargos para a Comissão de Festas em honra de Santo António 2019, 

uma das salas da antiga escola primária. Esta cooperação é vista como forma de 

apoiar a comissão de festas angariar fundos.  

 

5. III edição da Feira Tradicional Maria da Fonte. 
Participou-se na III edição da Feira Tradicional Maria da Fonte. Foi bastante 

positiva, sendo a Freguesia representada pela Dª Zulmira Morais. 

 
6. Iluminação de Natal. 
Decidiu-se luminar durante a época natalícia, o exterior das instalações da Junta 

de Freguesia e a rotunda situada na Rua de Santo António - Rua Martin Moniz. 

 

7. Donativos. 
Atribuiu-se os seguintes donativos:  

Trezentos euros (300.00€), aos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso 

como forma de apoiar esta instituição para aquisição de equipamentos. 

Quarenta e seis euros (46.00€), ao Centro Educativo do Cávado, como forma de 

apoio da freguesia à aquisição das prendas de Natal para oferecer aos alunos 

desta instituição. 

Cem euros (100.00€) à Comissão de Festas de Santo Estêvão, como forma de 

apoio da autarquia. A respetiva festa vai-se realizar no dia 26 de dezembro.  

 

 
 
 
 



 
8. Convívio de Natal. 
Realizou-se no dia 22 de dezembro com a colaboração do grupo Catequese e a 

Comissão de Festas de Santo António na antiga Escola Primária. A iniciativa 

promoveu a proximidade entre os jovens e os idosos. Houve uma sessão de 

cinema, lanche e lembranças para todas as crianças e os idosos.  

 
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 dezembro de 2018 

 

A Junta de Freguesia 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_______________________________ 

 
 


