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Rua Casa do Senhor nº 43, 4830-306 Geraz do Minho 

 
INFORMAÇÃO ESCRITA  

Reunião da Assembleia de Freguesia de (01/04/2022) 

(Atividade desenvolvida desde 03/06/2021) 
 
 

1. Rua Dr. Augusto Martins Veloso Ferreira (Obra Concluída):  
Intervenue-se em cerca de 190m2 na Rua Dr. Augusto Martins Veloso Ferreira, 
que se encontrava em mau estado. Esta intervenção englobou o levantamento da 
calçada existente, e a colocação de areão com o respectivo assentamento. 
 
2. Lugar de Trástola (Obra Concluída): 
Canalizou-se novos tubos para o encaminhar  e desobstrução das águas pluviais 
no lugar de Trástola. 
 
3. Reparações na sede da Junta de Freguesia (Obra Concluída):  
Reparou-se e pintou-se as cancelas e postes das bandeiras na sede da Junta de 
Freguesia. 
 
4. Rua de Santo Estêvão (Obra Concluída): 
Pavimentou-se parte da berma da Rua de Santo Estêvão (lugar de Paços). Esta 
intervenção foi destinada a criar mais lugares de estacionamento para a Igreja 
Paroquial de Geraz do Minho, com fim a facilitar a circulação do trânsito na Rua 
Padre Francisco Alves Pinheiro. 

 
5. Volta a Portugal:  
Colocou-se uma lona na Rua Martim Moniz para saudar os participantes no dia 
do evento da “Volta a Portugal” que passou pela nossa freguesia. Este ato foi 
visto como uma forma de promover a freguesia de Geraz do Minho 
 
6. Tradicional Magusto:  
Realizou-se no dia 11 de novembro e teve lugar na antiga Escola Primária. Este 
evento foi organizado e suportado pela Junta de Freguesia, com o apoio de um 
grupo de voluntários. O Magusto contou com a presença de muitos Gerazianos e 
a comparticipação do Sr. Presidente do Município da Póvoa de Lanhoso. O 
ambiente vivenciado foi de muita alegria e boa disposição. 

 
7. Iluminação de Natal. 
Decidiu-se iluminar durante a época natalícia, o exterior das instalações da Junta 
de Freguesia e a rotunda situada na Rua de Santo António - Rua Martim Moniz. 
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           8. Distribuir lembranças Natalícias às crianças da freguesia.  
           Distribui-se no dia 24 de dezembro. A respetiva distribuição foi feita porta-a-porta,  
           respeitando as medidas de segurança e as recomendações da Direção Geral de Saúde.  
 
            9. Donativos: 

Atribui-se os seguintes donativos: 
- Quarenta e dois euros (42.00€) ao Centro Educativo do Cávado, como forma 
de apoio da freguesia à aquisição das prendas de Natal que foram oferecidas aos 
alunos desta instituição. 
- Cem euros(100€) à Comissão à Comissão de Festas de Santo Estêvão, como 
forma de apoio da autarquia na realização da respetiva festa, que se realizou no 
dia 26 de dezembro. 
- Trezentos euros (300.00€) ao Sport Clube Maria de Fonte como forma de 
apoiar esta organização. 
- Cento e cinquenta euros (150.00€) à Banda de Música Bombeiros Voluntários 
da Póvoa de Lanhoso como forma de apoiar os bombeiros do nosso concelho. 

 
10. Plantação de árvores:  
Plantaram-se duas árvores na berma da Rua de Santo Estêvão e duas árvores na 
berma da Rua da Fonte.  As árvores em questão são de Carvalho e de 
Liquidamba. 
 
11. Majestosa Procissão em honra de S. José 2022: 
Participou-se na procissão em honra de Sr. José, que se realizou no dia 19 de 
março. O andor de Santo Estevão foi transportado por um grupo de jovens da 
nossa freguesia, com o apoio de um grupo de voluntários. As despesas para 
aparelhar o andor foram suportadas pela Junta de Freguesia e a Câmara 
Municipal da Póvoa de Lanhoso.  
 
12. 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 03 de março de 2022. 
 

 
O Executivo da Junta de Freguesia, 

 
Presidente __________________________________ 

Secretário __________________________________ 

Tesoureira __________________________________ 

 
 


