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novo piso do 
campo de jogos ja

ne
iro

 -
 ju

nh
o 

0
7

 w
ww

.jf
-c

re
ix

om
il.

co
m

R
ua

 d
os

 C
ut

ile
iro

s,
 4

83
5-

04
4 

G
ui

m
ar

ãe
s 

– 
ge

ra
l@

jf-
cr

ei
xo

m
il.

co
m

  •
  T

el
ef

on
e 

25
3 

41
7 

25
5 

Fa
x 

25
3 

41
7 

23
6 

• 
C

on
tr

ib
ui

nt
e 

50
1 

13
0 

07
1

Creixomil vai 
ter dois novos 
equipamentos 
Mercado Municipal e 
Varas Mistas entram 
em funções em breve

O novo Mercado Municipal 
de Guimarães fica em Creixomil.
As Varas de Competência 
Mista do Tribunal Judicial de 
Guimarães, também.
Depois do Hospital e do Pavilhão 
Multiusos, o Mercado e as 
Varas Mistas são dois novos  
equipamentos centrais que 
engrandecem a nossa Freguesia

Novos Passeios 
Rua da Cruz de Pedra/
Salgueiral e Rua de S. 
Miguel com melhor 
circulação
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- Rua dos Moinhos foi repavimentada: obra da Junta confere 
melhores condições para a circulação
- Junta limpou Mina da Rua dos Moinhos
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Substituição de conduta de água
A pedido da Junta de Freguesia, a Vimágua procedeu à 
substituição da conduta de água em ferro na obra da Rua 
dos Moinhos, antes do assentamento dos cubos

Mina mais protegida
Uma porta nova, em ferro, garante mais protecção da mina, uma 
nascente que continua a ter muita serventia pela população                                                          

Novo piso 
Rua dos Moinhos com um novo pavimento. Esta intervenção da 
Junta de Freguesia veio dar um novo aspecto a esta zona

Rua dos Moinhos foi repavimentada
Obras de repavimentação da Rua dos Moinhos, que foram adjudicadas pela Junta no âmbito do Plano Plurianual de Investimentos

Limpeza da mina 
A Junta procedeu à limpeza da mina, na Rua dos Moinhos, e ligou a 
água desta nascente directamente ao tanque público da Ponte de 
Seguro, que estava a ser abastecido pela Vimágua
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Novos passeios na Rua de S. Miguel
A Rua de S. Miguel está mais atractiva. A Junta de Creixomil, recorrendo ao seu pessoal, procedeu à execução de novos passeios 
na Rua de S. Miguel, desde o entroncamento da Rua dos Cutileiros/Travessa do Passo até à Igreja Paroquial. Nesta artéria, a área 
de passeios encontrava-se em terra batida, o que provocava difícil circulação, principalmente em dias de chuva. Com as obras efec-
tuadas, aquela zona apresenta-se mais aprazível

Novos passeios da Rua Cruz de Pedra ao Salgueiral
Os passeios na ligação da Rua da Cruz de Pedra ao Salgueiral encontravam-se bastante degradados. Consciente disso, e face a pe-
didos de moradores, a Junta de Creixomil solicitou o apoio à Câmara Municipal de Guimarães para construir novos passeios. Pron-
tamente, a Câmara, com o apoio do pessoal da Junta de Freguesia, procedeu à execução de novos passeios na Rua da Cruz de 
Pedra ao Salgueiral. Na execução desta obra foi também substituída a conduta de águas pluviais devido à deficiente falta de esco-
amento, principalmente debaixo do viaduto

Obras e Investimentos 2007
- Novos passeios na Rua de S. Miguel facilitam circulação 
- É mais fácil e seguro circular a pé da Rua da Cruz de Pedra ao 
Salgueiral. Conduta de águas das chuvas substituída
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>> A Junta de Freguesia de Creixomil levou a efeito a inventariação 
e valorização dos bens que constituem o seu património a fim de dar 
cumprimento ao estabelecido na 1.ª fase de implementação do novo 
Plano de Contas para as Autarquias Locais (POCAL). 
Foi um trabalho que comportou varias tarefas e acções realizadas pe-
los serviços administrativos da Junta, apoiados pelo executivo da Junta, 
elementos imprescindíveis, para no “terreno”, proceder à localização 
dos bens móveis e imóveis, à análise, arrolamento, identificação do Pa-
trimónio da Junta e todo aquele bem que, mesmo não estando regista-
do em nome da Junta (Parques Infantis; Tanques Públicos; Pelourinhos, 
etc.), tem sido, como é do conhecimento geral, apanágio dos executi-
vos ao longo dos anos, sujeito a investimentos, à gestão e manutenção 
desses equipamentos com os recursos financeiros da Freguesia. Quan-
to à inventariação, seguiram-se os critérios e normas definidos no Re-
gulamento de Inventário e Cadastro da Junta de Freguesia de Creixo-
mil. Aos bens inventariados, pertencentes à freguesia, foram colocadas 
etiquetas segundo as instruções do CIBE (Cadastro Inventário dos Bens 
do Estado). Os documentos referidos no número anterior foram elabo-
rados em suporte informático, podendo ser actualizados em qualquer 
altura na respectiva aplicação. 

Inventário e Cadastro do Património 
da Freguesia de Creixomil, Guimarães

Arrecadação Robalo Parque da Srª. da Luz Tanque da Barroca

Pelourinho Sede da Junta Monumento Come-
morativo

Tractor e Reboque Parque Infantil do Sal-
gueiral

Terreno das Pou-
cinhas
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Creixomil ganha dois novos 
equipamentos 
Mercado Municipal e Varas Mistas abrem brevemente

Novos passeios na Rua Pedro Álvares Cabral/Salgueiral
Devido à rebentação da conduta de água, provocada pelas raízes das árvores de grande porte, a Vimágua procedeu à execução de novos 
passeios em parte da Rua de Pedro Álvares Cabral/Salgueiral

Novos abrigos para passageiros
A Câmara Municipal de Guimarães colocou mais dois abrigos para passageiros na Rua dos Cutileiros e na Rua do Salgueiral

Acessos ao novo Mercado
O novo Mercado Municipal de Guimarães, situado em Creixomil, deve abrir este ano. A Junta de Freguesia aguarda o melhoramento das aces-
sibilidades assim como o enquadramento urbanístico na zona envolvente. 
Varas Mistas em Creixomil
As Varas de Competência Mista do Tribunal de Guimarães abrem em Setembro de 2007. Neste edifício, alugado pelo Ministério da Justiça, por 
um período de dez anos,  irá também funcionar a Conservatória do Registo Civil de Guimarães. A falta de estacionamento junto à área deste 
equipamento é uma preocupação do executivo de Creixomil que aguarda que a curto prazo seja encontrada solução para o problema.
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Rastreio auditivo 
A perda da audição é consequência do estilo de vida que levamos 

e um problema  que deve preocupar todos. A pensar nisso, a Jun-

ta de Freguesia de Creixomil, em parceria com a empresa “Acústica 

Médica”, levou a efeito, na sua sede, um Rastreio Auditivo para a 

população com mais de 50 anos residente em Creixomil

Passeio Sénior ao Alto Minho
Foi bastante aimado e participado o Passeio Sénior organizado pela 

Junta de Freguesia de Creixomil. O destino, este ano, foi o Alto Mi-

nho, mais concretamente o Parque da Senhora da Encarnação, em 

Vila Nova de Cerveira, com passagem por Ponte de Lima (visita ao 

Museu Rural). 

Mais uma vez, a jornada foi marcada por animado convívio entre 

os idosos da Freguesia, não faltando, claro, o bom farnel partilhado 

por todos; os jogos tradicionais (sueca, chincalhão/malha) e os can-

tares ao desafio. O que despertou mais animação foi o baile anima-

do por música ao vivo e com grande participação

Centro Comunitário da Casa do Povo
O Centro Comunitário da Casa do Povo de Creixomil está mais per-

to de ser uma realidade. A Junta aprovou, por unanimidade, a doa-

ção à Casa do Povo do direito de raiz do terreno da rua do Alto da 

Bandeira, onde será edificado o equipamento que terá imporantes 

valências para a freguesia: Creche, Jardim-de- Infância, Centro de 

Dia e Apoio Domiciliário. O Centro vai suprir carências que a Junta 

de Creixomil, por si só, teria dificuldades em assegurar

Votação do Relatório e Contas de Gerência de 2006
>> Em reunião do executivo da Junta de 26 de Março de 2006, procedeu-se à análise e votação do Relatório e  
Contas de Gerência de 2006. O Tesoureiro do Executivo, Armando Ferreira, apresentou aos restantes membros os 
documentos de prestação de contas devidamente elencados no anexo I do Dec. Lei n.º 84/A/2002 de 5 de Abril. 
Os documentos integralmente elaborados estão arquivados e encontram-se disponíveis para consulta nas instala-
ções da Junta de Freguesia. Podem, também, ser consultados no sítio da Freguesia na Internet, no endereço www.
jf-creixomil.com, na secção Deliberações e Informações.

Mapa de Fluxo de Caixa  - �006

RECEBIMENTOS  PAGAMENTOS

Saldo da Gerência Anterior 23.712,39 Despes    as Orçamentais 128.475,94

Execução Orçamental 22.711,12 Correntes 89.405,99

Operações de Tesouraria 1.001,27 Capital 39.069,95

Receitas Orçamentais     114.301,60 Operações de 
Tesoraria

5.979,19

Correntes 99.270,41 Saldo para 
Gerência Seguinte

8.835,31

Capital 15.031,19 Execução Orçamental 8.536,78

Operações de Tesouraria 5.276,45 Operações de Tesouraria 298,53

Total 143.290,44 Total 143.290,44

Junta de Freguesia de Creixomil
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“Ruas e Caminhos Medievais”. Visita guiada 
pelo Prof. Fernando Capela Miguel. A con-
centração foi junto ao Padrão de S. Lázaro, 
na Rua D. João I

Na visita guiada participaram várias indivi-
dualidades, que seguiram atentamente as 
explicações dadas pelo cicerone, o historia-
dor Capela Miguel

Almoço de aniversário na Quinta da Torre, 
em Mesão Frio. Durante o convívio, foram 
exibidos vídeos alusivos às comemorações 
dos 1075 anos de Creixomil

A visita guiada terminou na Sede do Gru-
po Cultural e Recreativo da Cruz de Pedra, 
com um Porto de Honra servido pela direc-
ção da colectividade

A conferência “Condessas de Creixomil”, 
proferida pela Dr.ª Conceição Campos, 
teve lugar no Auditório da Escola Primária 
do Alto da Bandeira

A conferência sobre as “Condessas de 
Creixomil” teve a participação de público 
jovem que esteve sempre atento às his-
tórias contadas pela escritora Conceição 
Campos

Comemorações dos 1081 anos da 
Freguesia de Creixomil
Programa

Fevereiro

Dia 22, Quinta-Feira
08h00 Salva de fogo
Dia 24, Sábado
10h00 Visita guiada: 
“Ruas e caminhos medievais” 
Prof. Capela Miguel 
(Concentração junto ao Padrão 
de S. Lázaro)
13h00 Almoço de aniversário
Quinta da Torre (Mesão Frio)

21h00 Conferência:
 “Condessas de Creixomil”
Dra. Conceição Campos 
Auditório da Escola Primária do 
Alto da Bandeira
Dia 25, Domingo
17h30 Filme: Cine-Clube 
de Guimarães 
20h00 “Creixomil, 1075 anos” 
– Exibição de Vídeos
Sede do Grupo Cultural e 
Recreativo da Cruz de Pedra

Março

Dia 02, Sexta-Feira
21h00 Apresentação da pági-
na na Internet da Junta de Fre-
guesia de Creixomil
Entrega dos diplomas do Cur-
so de Formação “Competên-
cias Básicas em Tecnologias da 
Informação”
Casa do Povo de Creixomil
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Torneio de Futebol de Salão Apresentada página de Internet

Breves

Cineclube de Guimarães
>> O Cineclube de Guimarães assegurou a exibi-
ção de vídeos sobre“Creixomil 1075 anos, na sede 
do Grupo Cultural e Recreativo da Cruz de Pedra

>>  A Junta de Freguesia de Creixomil entregou, na sede da Casa 
do Povo, o diploma do Curso de Formação de “Competências 
Básicas em Tecnologias da Informação”. Para o Executivo, o in-
vestimento na qualificação das pessoas, para além do desenvol-
vimento pessoal, é um desafio que requer o empenho e 
contributo de todos

>>  Seis equipas participaram no torneio quadrangular de fu-
tebol de salão. A iniciativa dos “Amigos da Borga do Rio 
Selho” decorreu no Parque de Jogos da Casa do Povo de 
Creixomil. A Junta esteve representada pelo Tesoureiro,
Armando Ferreira

Junta apresentou página da Internet; 
entregou diplomas e quadro ao Grupo 
Cultural e Recreativo da Cruz de Pedra

Final de ano na SARC

>> Como já é habitual, a SARC levou a efeito a festa de 
final de ano dos utentes do ATL. A festa deste ano ficou 
assinalada pela inauguração do novo piso do campo de 
jogos da colectividade. A Junta de Creixomil esteve re-
presentada pelo Presidente e Secretário, José Martins e 
Salgado Almeida, respectivamente

Apoio aos contribuintes
>> A Junta de Freguesia, durante o mês de Mar-
ço, prestou auxílio aos contribuintes no preenchi-
mento e envio, via Internet, das declarações de 
IRS, ao abrigo do protocolo com a Direcção-Ge-
ral de Finanças

>> No âmbito das Comemorações dos 1081 anos da 
freguesia, o Executivo entregou, na sede do Grupo 
Cultural e Recreativo da Cruz de Pedra, onde foi servi-
do um porto d´honra, um quadro de Piairo Pantaleão 
que retrata a Cantarinha das Prendas e os Fornos

>> A Junta de Freguesia de Creixomil aproveitou o amplo pro-
grama das comemorações dos 1081 anos da localidade para 
apresentar, publicamente, o seu sítio na Internet. A sessão ser-
viu para recolher informações e sugestões com vista a proceder 
à sua reformulação

Entrega de diplomas

Junta entrega quadro ao GCRCP
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: 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

Resumo das Deliberações do 
Executivo da Junta 1º Semestre 2007

JANEIRO DE 2007
Deliberado por unanimidade proceder à repavimentação de 
parte da Travessa do Salgado; Deliberado proceder à execução 
de passeios na Rua de S. Miguel. 1ª Fase entre o “Staples, Offi-
ce Centre” e a Igreja Paroquial; 2ª Fase entre a “Rádio Popular” 
e o cruzamento para a rua de Eiras (obra a executar pelos fun-
cionários da Junta de Freguesia).  
Futebol Clube “Os Piratas de Creixomil” a solicitar subsídio 
para apoio nas despesas correntes com o transporte dos atle-
tas da colectividade. Foi deliberado por unanimidade atribuir a 
quantia de 1.500 euros; Aprovada por unanimidade a propos-
ta de atribuição de subsídio ao Grupo Cultural e Recreativo da 
Cruz de Pedra, no valor de 200 euros, para apoio na compra de 
um quadro de Piairo Pantaleão, alusivo à zona da Cruz de Pedra 
e Cantarinha dos Namorados.

FEVEREIRO DE 2007
Casa do Povo de Creixomil (Secção de Pesca), XVIII Prova Na-
cional de Pesca Desportiva – pedido de subsídio para apoio nas 
despesas de transporte com os atletas que vão participar na 
prova. Foi deliberado por unanimidade atribuir o valor de 250 
euros; 
Proposta da Tamanho Real: no âmbito da aprovação da candi-
datura ao Programa de Modernização Administrativa, verbas 
relativas à gestão e manutenção do site da Junta, foi presente 
uma proposta para elaboração por parte da empresa “Tama-
nho Real” de um “Back-Office” (sistema avançado de gestão 
de páginas dinâmicas com administração privada e autónoma), 
que permite fazer manutenção e actualizações constantes e em 
sede própria do sítio na Internet, pelo valor de 700 euros. A 
proposta foi aprovada por unanimidade. O pagamento será fa-
seado da seguinte forma: 500 euros na adjudicação do projecto 
e 200 euros aquando da conclusão do mesmo e com a página 
online e com as devidas alterações solicitadas pela Junta. 

MARÇO DE 2007
Aprovada por unanimidade a proposta de Toponímia - Rua da 
Honra – para o arruamento com início na Rua de Laços até à 
Alameda Cidade de Lisboa;  Foi deliberado adjudicar à empresa 
Eduardo Manuel Soares da Fonseca, Unipessoal, Lda., as obras 
para a Rua da Sra. da Luz e Calçada da Sra. da Luz. Foi ain-
da aprovado adjudicar a obra da Rua dos Moinhos à empre-
sa Construções S. Gualter, Unipessoal, Lda. Foi deliberado por 
unanimidade atribuir ao Grupo Cultural e Recreativo da Cruz de 
Pedra o valor de 150 euros como comparticipação na publica-
ção da edição nº 18 da revista “Cruz de Pedra e as suas festas”, 
no âmbito das Festas de Santo António 2007.

Foi deliberado por unanimidade aprovar os seguintes pontos:
1. Análise, discussão e votação do Relatório e das Contas de 
Gerência referente ao ano de 2006; 
2. Apresentação e análise do Inventário e Património da Fre-
guesia de Creixomil;
3. Actualização da página da Internet.

ABRIL DE 2007
Deliberado atribuir o valor de 150 euros ao Grupo Cultural e 
Recreativo da Cruz de Pedra, para apoio das Festas em Honra 
de Santo  António.

MAIO DE 2007
Foi deliberado proceder ao pagamento do primeiro auto de me-
dição da obra de pavimentação da Rua dos Moinhos, no valor 
de 5.953,50 euros;
Relativamente à proposta de doação ou venda do terreno sito 
no Alto da Bandeira, para construção da infraestrutura da Casa 
do Povo de Creixomil, foi deliberada por unanimidade a doação 
à Casa do Povo de Creixomil, do direito de raiz (propriedade do 
solo) do imóvel situado na rua do Alto da Bandeira, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Guimarães sobre o número 
mil quatrocentos e vinte e seis e inscrito na matriz urbana, para 
que aquela colectividade construa o seu Centro Comunitário, 
com as valências de Creche, Jardim-de-Infância, Centro de Dia 
e Apoio Domiciliário, consideradas de relevante interesse para 
a Freguesia. Desta forma, serão supridas necessidades colecti-
vas que a Junta de Freguesia de Creixomil teria dificuldades em 
colmatar. 
Foi deliberado por unanimidade adjudicar à empresa “Arriva, 
Portugal Transportes, Lda.”, quatro autocarros de 52 lugares a 
300 euros cada, para o Passeio Sénior 2007 a Vila Nova de 
Cerveira. 
Deliberado atribuir subsídio no valor de 130 euros à escola do 
Alto da Bandeira para celebrar o Dia Mundial da Criança.

JUNHO DE 2007
Deliberado adquirir dois painéis informativos pelo valor de 
323,08 euros para colocação no Parque da Sra. da Luz. Gru-
po Folclórico da Casa do Povo de Creixomil: pedido de subsídio 
para apoio do Festival a realizar no dia 07 de Julho de 2007. Foi 
deliberado atribuir o valor de 250 euros;
Foi deliberado por unanimidade proceder à elaboração do mo-
delo/projecto de Boletim Informativo, apresentado pelo Tesou-
reiro da Junta, sendo posteriormente publicado na página da 
Junta na Internet;
Foi deliberado atribuir o valor de 100 euros e dois exemplares 
de Cadernos de Creixomil 3 ao CNE (Corpo Nacional de Escu-
tas) Agrupamento n.º 566, para participação numa actividade 
de formação de juventude. 


