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Junta de Freguesia de Creixomil

Rua do Alto da 
Bandeira com 
novo piso 
A Pedido da Junta, a Câmara Mu-
nicipal procedeu à restante pavi-
mentação da Rua do Alto da Ban-
deira até à entrada do Parque de 
Lazer da Senhora da Luz.

Tanque da 
Barroca 
Por decisão do Executivo da Junta 
o Tanque da Barroca foi recons-
truído no Parque de Lazer da Se-
nhora da Luz - Creixomil

05 Social

3º Passeio 
Sénior a Serras 
de Fafe 

06 Cultura

Comemorações 
dos 1080 anos 
de Creixomil

07 Associações

Inauguração 
das Instalações 
Sociais do GCRCP 
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- Tanque da Barroca no Parque da Sra. da Luz
- Pavimentação e Corrimão na Trav. da R. Infante D.Henrique
- Escadas das Fontinhas
- Passeios na Rua Colégio Militar
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A Reconstrução do Tanque da Barroca no Parque da Senhora da Luz foi a solução encontrada pelo executivo da Junta que agradou aos 
utentes daquela estrutura social que há muito a reclamavam.

Pavimentação e colocação de Corrimão na Travessas da Rua Infante D.Henrique.

Escadas das Fontinhas
Satisfazendo uma exigência de há muitos anos por parte dos 
moradores da zona, a Junta concluiu a execução das escadas 
nas Fontinhas, faltando apenas pintar o Corrimão.

Passeios - Rua Colégio Militar
Aproveitando os recursos humanos da Junta, o Executivo deli-
berou reparar parte dos Passeios na Rua Colégio Militar.
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 Corrimão de Apoio nas Escadas – Bº Santa Terezinha 
A Junta de Freguesia adjudicou a execução de um Corrimão de Apoio nas Escadas que ligam  o Bairro de Santa Terezinha à Calçada da 
Senhora da Luz.     

Protecção nas escadas da Rua da Pisca à Boavista Pavimentação e execução de escadas na travessa Bouça do Pinheiro

Alargamento Rua S. Sebastião 
Por ser manifestamente insuficiente para responder ao fluxo de 
trânsito naquela artéria, a Junta de Freguesia, depois de negociar 
com os proprietários a cedência do terreno, demoliu um muro e 
procedeu ao alargamento da entrada da Rua de S. Sebastião.

Alargamento Rua S.Sebastião 
Alargamento Rua S.Sebastião

Rua da Pisca com Passeios
A Junta de F reguesia executou passeios na Rua da Pisca, uma 
zona fabril bastante movimentada, respondendo assim as reivin-
ducações dos moradores  e das pessoas que circulam naquela 
artéria. 

- Alargamento e Reconstrução de Muro na Rua de S. Sebastião
- Execução de Passeios na Rua da Pisca
- Corrimão de Apoio nas Escadas – Bº Santa Terezinha 
- Protecção nas escadas da  Rua da Pisca à Boavista
- Pavimentação e execução de escadas na travessa Bouça do Pinheiro
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) Pavimentação da Rua do Alto da Bandeira

A Câmara Municipal de Guimarães procedeu ao Arranjo Urbanístico e Pavimentação da Rua do Alto da 
Bandeira em Creixomil. Esta obra, reclamada há muito tempo pelos sucessivos executivos da Junta, devido ao 
seu estado de degradação, teve também o arranjo dos passeios e a substituição das árvores existentes naquela 
artéria, que, devido ao seu porte, estavam a danificar o pavimento e passeios.

Casa do Povo 
A pedido da Junta, a Câmara colocou Piso Sintético no Centro de 
Actividades de Tempos Livres da Casa do Povo - CATL. 

Alargamento Rua S.Sebastião 
Alargamento Rua S.Sebastião

Pavimentação
Rua Professor Marques Dias da Silva.

Comissão de Festas de Srª Luz
A Junta doou cubo e com o apoio da Câmara procedeu à pavimenta-
ção na zona circundante de acesso à arrecadação e WC da Comissão de 
Festas da Srª da Luz.

Nova Meia/Rotunda na Rua dos Cutileiros
Devido aos constantes acidentes naquele local,  a Câmara Municipal 
de Guimarães efectuou mais uma obra em Creixomil.
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>> A Junta de Freguesia, em Julho de 2006, promoveu o 3º Passeio Sénior a Serras de Fafe – 
Parque de Sant’ana - Moreira de Rei, com grande participação e aceitação, uma vez que este evento não foi mais 
do que uma  forma simples de proporcionar aos Idosos da Freguesia, momentos de lazer e convívio e ainda dar 
a conhecer espaços do território nacional com interesse histórico, cultural e turístico”. Este passeio contou com 
a visita à Barragem do Ermal, passagem na Senhora das Neves com  uma celebração Eucarística seguindo depois 
para o Parque de Merendas de Sant’ana.

>> A Junta de Freguesia, em parceria com o Centro de Computação 
Gráfica, levou a efeito na Sede da Casa do Povo, três acções de Forma-
ção “Curso Informática” em Competências Básicas nas Tecnologias de 
Informação - nas quais participaram 36 formandos. 

Junta melhora segurança 
no Parque de Jogos da 
Escola do Alto da Bandeira 
>> Com o apoio da Câmara Mu-
nicipal, a Junta de Freguesia pro-
cedeu ao melhoramento relati-
vamente à segurança no Parque 
de Jogos instalado nos terrenos 
da Escola do Alto da Bandeira. 
Este recinto desportivo é bastan-
te utilizado pelas crianças do ATL 
da Casa do Povo de Creixomil.

Jogo do Chincalhão

Junta de Freguesia 
promoveu estágios 
de formação 
>> Durante o Mês de Julho e 
Agosto de 2006, no âmbito da 
acção de formação de Práticas 
Administrativas da “ Sol do Ave” 
a Junta de Freguesia promoveu 
com esta entidade dois estágios 
de formação não remunerados, 
nos Serviços Administrativos da 
Junta, tendo as estagiárias proce-
dido à reorganização do Arquivo 
da Autarquia.                                         

Jogo da Sueca

Tarde de dança para recordar O Baloiço também funcionou
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926 - 2006
1080 Anos de História
>> Do programa das comemorações, 
que iniciou em 17 de Fevereiro com a 
Inauguração da Iluminação do “Mo-
numento a Creixomil” no Parque da 
Senhora da Luz, para além da passa-
gem de imagens sobre Creixomil em 
vários espaços comerciais locais, des-
tacamos:
A Exposição no GuimarãeShoping;
Entrega de Prémios nas Escolas do Sal-
gueiral e Alto da Bandeira;
“Viagem à Idade Média” com 
música Medieval e a Conferência pelo  
Dr. Fernando Conceição, na Escola do 
Alto da Bandeira.
As comemorações terminaram com o 
Almoço de Confraternização e apre-
sentação dos “Cadernos de Creixo-
mil” 3.

>> No Auditório da Escola Alto da Bandeira “Viagem à Idade Média” com Mú-
sica Medieval, seguindo-se a Conferência “Creixomil Medieval Factos e Pers-
pectivas” pelo Dr. Fernando Conceição.

Exposição dos trabalhos dos concursos sobre 
“Creixomil, passado e presente, património 
e sua gente”, nas modalidades de texto, ex-
pressão plástica, banda desenhada e foto-
grafia, patentes no GuimarãeShoping.

Entrega dos Prémios dos Concursos aos 
alunos da Escola Primária do Salgueiral, 
Creixomil.

Entrega dos Prémios de fotografia aos alu-
nos da Escola Primária do Alto da Bandeira.

Jantar comemorativo que contou com a pre-
sença do Presidente da Câmara de Guima-
rães, assim como das diversas Instituições e 
Colectividades da Freguesia.

Comemorações dos 1080 anos 
da Freguesia de Creixomil
Fevereiro de 2006



7Julho - Dezembro 06
A

SS
O

CI
A

ÇÕ
ES

 /
 C

O
LE

CT
IV

ID
A

D
ES

 

Comemorações da 
Inauguração das Instalações 
Sociais do GCRCP

Piratas de Creixomil
>> A Junta de Freguesia de Creixomil, concedeu um subsídio 
extraordinário de 1.500 euros aos Piratas de Creixomil pela 
sua campanha positiva nos diversos escalões no campeona-
to de Futsal.

Festa de S. Martinho
>> A Junta de Freguesia prestou o apoio logístico e finan-
ceiro necessário à ADCL – Associação Desenvolvimento 
Comunidades Locais, para a realização das festas de S. 
Martinho no Empreendimento de Creixomil – Rua An-
tónio Lino.

No Pavilhão Multiusos:
Ceia de Natal-2006 da Casa 
do Povo de Creixomil

>>  Com a presença do Governo Civil de Braga, da Câ-
mara Municipal de Guimarães e de todo o Executivo da 
Junta de Freguesia, foram inauguradas as novas instala-
ções do Grupo Cultural e Recreativo da Cruz de Pedra.
Estas obras partiram de uma candidatura  ao sub-Progra-
ma 2, por intermédio da CCDRN, a qual foi aprovada e 
financiada pelo PIDDAC – através da Direcção Geral das 
Autarquias Locais. Estas obras, para além das entidades 
presentes, tiveram o apoio da população de Creixomil.

Jantar Comemorativo da Secção de Pesca da Casa do 
Povo de Creixomil teve como ponto alto a homenagem 
aos dois atletas que vão representar a Selecção Nacional 
em provas de pesca desportiva.

>> O Executivo da Junta de Freguesia esteve pre-
sente na Ceia de Natal da Casa do Povo. Neste 
evento estiveram presentes cerca de 500 pesso-
as incluindo várias entidades oficiais O presidente 
da Direcção agradeceu e anunciou que o Programa 
“PARES” contemplou a Casa do Povo para o seu 
grande projecto da Creche, Centro de Dia e Apoio 
Domiciliário.

Grupo Desportivo e Recreativo 
da Cruz de Pedra e Casa do 
Povo de Creixomil em Festa

Casa do Povo de 
Creixomil apura 
dois atletas para a 
Selecção Nacional 
de Pesca à Truta 
>> Após o final dos campeonatos 
de Pesca Desportiva Nacionais, a 
Campeonato Nacional de Senhoras
A atleta Branca Passos conseguiu 
um lugar nas seis melhores atletas 
para fazer parte da Selecção Na-
cional que vai representar Portu-
gal no campeonato do mundo a 
realizar em 2007 na Roménia.

O Atleta Américo Leite também 
ficou apurado para a Selecção 
Nacional que vai representar Por-
tugal no campeonato do mun-
do de Pesca à Truta a realizar em 
França.
Em nome do Executivo da Junta, 
Armando Ferreira deu os para-
béns aos atletas da Casa do Povo 
de Creixomil, que para além de 
dignificarem a camisola de Portu-
gal, Creixomil e Guimarães ficam 
reforçados no seu prestígio por 
terem desportistas desta terra a 
fazerem parte da elite do despor-
to nacional de pesca desportiva.
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>>  No âmbito do protocolo en-
tre o Governo Civil e a Anafre - 
Programa Netjuntas, foi criada 
uma nova página na Internet a 
custo zero, permitindo um traba-
lho de pesquisa que a seu tempo 
será útil para a Freguesia na re-
modelação do seu site.

www.jf-creixomil.com

>>  Em colaboração com o IEFP (Ins-
tituto de Emprego e Formação Pro-
fissional, no âmbito dos Contratos 
Ocupacionais, a Junta celebrou du-
rante o ano de 2006, cinco contratos 
com tarefeiras para prestar apoio no 
refeitório da Escola do Alto da Ban-
deira, assim como na portaria das 
duas Escolas Primárias, em face do 
previsto fluxo de alunos ser maior, 
devido a ser o ano de arranque do 
Extra Curricular no Ensino Básico, 
tendo a Junta decidido apoiar e co-
laborar neste projecto;.

IEFP – Contratos 
Ocupacionais

Em Reunião do Executivo da Junta  de 28 de Novembro de 2006,
foi aprovado por unanimidade o Plano de Actividades e
Orçamento para 2007.

Net Juntas

RESUMO DO ORÇAMENTO - 2007

RECEITAS VALOR DESPESAS VALOR

Correntes
De Capital

Outras
TOTAL

100.754,00
133.990,00

0,00
234.744,00

Correntes
De Capital

TOTAL

86.705,00
148.039,00

234.744,00

Com a conclusão do Programa de Modernização Administrativa, foram adquiridos novos equipamentos para a Junta. 
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Resumo das deliberações do executivo da 
Junta - 2006

A Freguesia de Creixomil, ao lon-
go dos tempos sempre mostrou 
vontade em publicar um bole-
tim informativo no qual relatasse 
a sua actividade. Por razões eco-
nómicas nunca levou à prática tal 
intenção.
Com a criação do Site da Fregue-
sia, aderindo aos modernos meios 
tecnológicos ao nível da Comuni-
cação e no âmbito de uma candi-
datura ao Programa da Moderni-
zação Administrativa foi possível 
levar à pratica tal projecto a cus-

tos reduzidos uma vez que este 
boletim passa a ser publicado na 
página de Internet da Freguesia.
Assim, com a publicação deste 
primeiro número. O Boletim In-
focreiximir, o Executivo da Junta 
não pretende mais do que infor-
mar o cidadão sobre o conjunto 
de actividades que participa, pro-
move, organiza ou apoia, ten-
do consciência que é um dever e 
uma obrigação daqueles que re-
ceberam a confiança do Povo.

DEZEMBRO-2006
Subsídios - foi aprovado atribuir um subsídio no valor de 
1.390 euros ao Grupo Cultural e Recreativo da Cruz de Pe-
dra -  para mobiliário e equipamento administrativo para a 
nova SEDE.

NOVEMBRO-2006
Aprovado por unanimidade o Plano de Actividades e Orça-
mento para 2007. Corrimão e pintura nas escadas da rua das 
Fontinhas, pelo valor de 2.400 euros, foi deliberado adjudi-
car a obra.
Reconstrução das escadas da rua das Fontinhas - pelo valor 
de 5.490, acrescidos de Iva, foi aprovado  adjudicar a obra. 
Subsídios - deliberado atribuir subsídios às seguintes colectivi-
dades/associações: CNE – 500 euros; Casa do Povo de Crei-
xomil – 750 euros e Futebol Clube “Os Piratas de Creixomil”  
750 euros.

OUTUBRO-2006
Passeios - Deliberado proceder à construção de passeios na 
rua do Salgueiral e  na rua de S. Miguel. 

SETEMBRO-2006
Toponímia - Atribuído o nome de Cristóvão Colombo à rua 
situada entre a congénere de Amadeu Carvalho até ao limite 
da freguesia de Creixomil/Silvares.

JULHO-2006
Subsídio - Atribuído subsídio de 2000 euros à Comissão de 
Festas da Sra. da Luz para a construção dos W Cs e arreca-
dação no Parque da Senhora da Luz
Deliberado por unanimidade adquirir uma colecção de pra-
tos em porcelana sobre a História de Creixomil à empresa 
DecorArt.

JUNHO-2006
A Junta deliberou por unanimidade doar à Comisão Festas 
Sra. da Luz cubos para calcetar o caminho de entrada para 
a arrecadação.
Subsídios - deliberado atribuir ao CNE subsídio de 100 euros, 
2 medalhas e 2 “Cadernos de Creixomil 3”; -para apoio no 

Roverway que se vai realizar em Milão e Florença de 04 a 16 
de Agosto de 2006. 
Toponímia -  para o loteamento localizado no lugar de Rufina 
– Creixomil, foram atribuídos os nomes de: Mário Lopes da 
Silva; António Abreu Antunes e Joaquim Serra. 

MAIO-2006
O executivo deliberou por unanimidade conceder às Esco-
las, Associações, Colectividades e membros da Assembleia 
de Freguesia que estiveram directamente envolvidos nas co-
memorações dos 1080 anos de Creixomil, - “Cadernos de 
Creixomil 3”

ABRIL-2006
Aquisição de nova fotocopiadora. (Programa Mod. Adminis-
trativa). Execução das obras na Travessa Infante D. Henri-
que e Passeios na Rua da Pisca, deliberado adjudicar as obras 
sendo as mesmas fiscalizadas pelo Departamento das Obras 
Municipais da CMG, assim como a elaboração dos autos de 
medição. 

FEVEREIRO-MARÇO-2006
Construção do tanque da Barroca no Monte da Sra. da Luz 
– Deliberado adjudicar a obra com projecto aprovado pelos 
Técnicos da CMG, à firma/empresa Francisco Manuel Fer-
nandes Mendes, pelo valor de 6.000 euros, acrescidos de 
IVA à taxa legal. 
Subsídios - deliberado atribuir subsídio suplementar de 200 
euros à Casa do povo de Creixomil para a XVII Prova Nacio-
nal de Pesca Desportiva e de 1.500 euros ao Futebol Clube 
“ Os Piratas de Creixomil para participação no campeonato 
de Futsal. Foi ainda deliberado atribuir subsídio de 150 eu-
ros à Associação de Pais e Amigos da Escola Primária - Alto 
da Bandeira.—
Alargamento Rua de S. Sebastião – deliberado adjudicar a 
obra pelo valor de 4.520 euros, acrescidos de IVA à taxa le-
gal, obra a ser incluída nos duodécimos a transferir pela Câ-
mara Municipal de Guimarães.

APRESENTAÇÃO DE BOAS VINDAS

Presidente da Junta
José da Costa Martins



10 Julho - Dezembro 06

: Junta de Freguesia Creixomil
Rua dos Cutileiros 4835 -044 Guimarães
Telefone 253 417 255
Fax 253 417 255 
Contribuinte n.º 501 130 071

: Ficha técnica
Direcção e Redacção Junta de Freguesia de Creixomil
Design e paginação Tamanho Real, Agência de Comunicação
e Junta de Freguesia de Creixomil
Periocidade Semestral

CARTA DE CREXIMIRI QUOD FECIT
RANEMIRUS REX

Ranemirus, Ermegildus te Mummadonna Salutem, per huius nostre preceptionis sereníssimam iussionem donamus 
atque concedimus uobis ad pro habendum villa nominata crexemir, que est secus fontano selio,  territorio inter am-
bas aues cum domis efificiis pomeriis uel omnia quicquid ad prestitum hominis est, ipsa villa per suis antiquis terminis 
uel omnes suas adiacentias  quicquid ibidem sunt deseruientes, te diuidet ipsa villa cum villa siluares villa candanoso 
te colgeses, omne quod Superius nominaumus firmiter possideatis uos te omnis posteritas uestra, ut quicquid exinde 
facere uel judicare tiolucritisuolueritis si uobis te a deo te nobis data potestas. Notum die VIII kalendas marcias. Era Dª 
CCCCªLXªIIIIª. Ideoaccepideuos ofretione pro ipsa villa lecto palco intregro te scala argentea de sole XXXª. Ranemirus 

hanc donationem manu mea confirmo.
Aloitus lucidi test. - Fredenandus ouecoz test.- Fredenandus alderotiz tes. - Lucidus aloitis test.- Froila gundesindi test. 

- Nausti uandilani test.- Quotama cotemizi test. – Falcon muzana test. 
Gresomarus didaci test. - Didacus fernandit conf. – Gundesindus eroni conf. – Ueremudus lucidi conf. – Recemundos 

diaconus test. – Vitiza presbiter test. – Gundesalbus diaconus test. – Ingladius rudesindi test.
  Ataulfus frater que scripsit in ciuitate uiseo te pro teste manu mea conf. 

CARTA DE CREIXOMIL
QUE O REI RAMIRO COMETEU

Ramiro… (A) Ermegildo (Hermenegildo) e Mumadona saudação por ordem sereníssima desta nossa recomendação 
damos e concedemos-vos para tenhais a Quinta (ou casa de campo) denominada de Creximir que está situada á bei-
ra das águas do sélio (Rio Selho), território entre ambas as águas (do Rio Ave e do Rio Vizela, antes, Avicella!) Com as 
casas, construções, pomares (ou lugares de guardar fruta) e ainda mais tudo o que é preciso ao homem (ou pertence 
ao préstimo do homem!) a própria quinta (ou casa de campo, isto é, agrícola) pelos seus antigos termos (ou limites) e 
ainda todas as suas vizinhanças e tudo quanto nesses lugares sirva, e, separa a própria quinta (casa de campo, agríco-
la) com a quinta (casa de campo agrícola) de Silvares, a quinta (casa de campo agrícola) de Candoso e Urgeses, tudo 

o que mais acima nomeamos firmemente possuais vós e toda a vossa conta, e, de Deus e de nós o poder dado.
 Reconhecido (ou notado) no dia oito das calendas de Março. Era de 964*. Por isso recebi de vós em oferta pela pró-
pria quinta (ou casa de campo agrícola) uma cobertura inteira para o leito (ou um sobrecéu inteiro excelente para o 
portador da custódia, ou, ainda, manto grego!....) E uma escada de prata (ou prateada) brilhante de trinta graus? (Ou 

no valor de 30 moedas?).
 Eu Ramiro confirmo esta doação com a minha mão (ou o meu sinal?!.)

Tradução: Dr. Francisco Moura
*Entre a Era Cristã e a Era de César, há uma diferença de 38 anos, daí que, neste documento apareça a data de 964 que se refere, segundo a Era Cristã ao ano de 926.


