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Horta Pedagógica 
é um sucesso!
A Horta Pedagógica situada na 
Veiga de Creixomil é um inves-
timento participado pelo hiper-
mercado Continente, integra-
do no projecto “HiperNatura”. 
Trata-se de um espaço único 
em Guimarães e um dos mais 
importantes equipamentos situ-
ados na Freguesia de Creixomil. 
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Parques Infantis 
instalados na
Freguesia
Regras de segurança são pala-
vra de ordem. Junta terá de in-
vestir cerca de 40 mil euros, 
não incluindo os seguros de aci-
dentes pessoais. 
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Construção de parte do muro na 
Travessa da Rua Oneca Mendes

Devido a derrocada de parte do muro na Travessa Oneca 
Mendes, a Junta de Freguesia, com o apoio financeiro da 
Câmara Municipal de Guimarães, procedeu à sua reconstrução.

Jardim Novo na Rua de Santa 
Teresinha

O jardim na Rua de Santa Teresinha tem nova imagem e um as-
pecto mais cuidado. Mais um serviço realizado pelos funcioná-
rios da Junta de Freguesia.

Junta de Creixomil em acção!

Para maior segurança:
Junta coloca corrimão nas escadas 
que ligam a Rua da Boavista à Rua 
das Fontinhas e do Bairro António 
Lino à Bouça do Pinheiro

Com vista a facilitar a circulação das pessoas mais idosas da-
quelas zonas, a Junta de Freguesia colocou um corrimão de 
apoio nas escadas que ligam a Rua da Boavista à Rua das Fon-
tinhas e no Bairro António Lino à Bouça do Pinheiro. 
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Passeio na Rua do Cruzeiro

A Junta de Freguesia de Creixomil procedeu à reparação dos pas-
seios da Rua do Cruzeiro que se encontravam em mau estado 
de conservação, dando assim satisfação aos pedidos de algumas 
pessoas e moradores daquela rua.

Calçada da Senhora da Luz

Dando cumprimento ao Plano Plurianual de Investimentos, a Junta 
de Freguesia, procedeu à repavimentação, construção de passeios 
e drenagem das águas pluviais, na Calçada da Senhora da Luz. Des-
ta forma, melhora o trânsito naquela rua, estancando grande parte 
das águas pluviais que desaguavam na Travessa da Rua da Pisca 1, 
causando problemas aos moradores daquela zona.

Melhoramento na Rua António 
Pereira da Silva

Com novo piso, sem escadas e com ligação das águas. É este o 
novo aspecto da Rua António Pereira da Silva, uma das travessas 
da Rua da Boavista. Desta forma, a Junta de Freguesia deu 
satisfação à população aí residente.

Freguesia Online em 

www.jf-creixomil.com 
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Rua Traz de Gaia com novo piso
Devido à grande dificuldade em circular naquela zona, nome-
adamente os cidadãos que se deslocavam ao novo Mercado 
Municipal. a solicitação da Junta, a Câmara Municipal de Gui-
marães procedeu à repavimentação em micro cubo na Rua de 
Traz de Gaia, desde a Rua das Lameiras à Rua do Montinho, as-
sim como na zona que liga ao Mercado.

Senhor da Agonia volta às suas 
origens
A 24 de Junho de 2008, com presença dos presidentes da Câ-
mara e da Junta de Freguesia, foi inaugurado o Nicho do Se-
nhor da Agonia. 
A imagem saiu, assim, do Pelourinho da Cruz de Pedra, após 
as obras de reconstrução, em 2005. Depois de algumas incer-
tezas quanto ao local onde deveria ficar instalado, este orató-
rio esteve bastante tempo à guarda da Junta de Freguesia de 
Creixomil. A importância e a determinação do povo da Cruz de 
Pedra, na pessoa do Sr. Novais (que defende os valores cultu-
rais como ninguém), levaram a Junta a proceder à recuperação 
deste símbolo religioso e patrimonial. Colocado na zona de en-
trada do Mercado Municipal, e depois das obras de arranjo ur-
banístico por parte da Câmara, este  nicho veio albergar o Se-
nhor da Agonia, devidamente restaurado, voltando à sua zona 
e devolvendo este património religioso às suas gentes.

Horta Pedagógica 
de Creixomil
Resultante de uma parceria do Continente e da Câmara 
Municipal de Guimarães, a Horta Pedagógica revela-se um 
êxito. A adesão superou as expectativas. Os únicos espaços 
vagos são os que se destinam exclusivamente a Escolas e As-
sociações do Concelho. As 130 inscrições para concessão de 
espaços levaram à ocupação total da Horta. São cerca de 300 
pessoas que recorrem a este espaço para se dedicarem ao 
cultivo da terra. São “agricultores” de todas as idades e ca-
tegorias sociais, vindo de todas as freguesias do Concelho. 
Reformados, operários, contabilistas, empresários e algumas 
pessoas à procura de emprego, alugaram, por apenas cinco 
euros por ano, um talhão que pode ter entre 50 e 80 metros 
quadrados, na grande Horta com três hectares de área. Estes 
novos “agricultores” ocupam os seus tempos livres com a es-
perança de terem sucesso na sua hortinha. Couves; alface; er-
vilhas; alhos; favas… tudo é semeado e plantado tendo como 
finalidade a colheita para consumo próprio. Um dos talhões da 
Horta é cultivado pela Câmara. Os produtos destinam-se à Fra-
terna, Cooperativa que dinamiza o Banco Alimentar de apoio a 
famílias carenciadas.

Mais de 300 “agricultores” inscreveram-se na Horta

A Horta de Creixomil é um excelente espaço de aprendizagem
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Formação

Estágio
No âmbito dos Cursos EFA - Educação e Formação de 
Adultos - a Junta promoveu um Estágio de Formação Pro-
fissional, relacionado com a frequência de curso de Insta-
lação e Operação de Sistemas Informáticos.

A Junta de Freguesia de Creixomil esteve representada pelo Te-
soureiro, Armando Ferreira, num encontro de autarcas do dis-
trito de Braga, promovido pela Associação Nacional de Fregue-
sias (ANAFRE).
O tema abordado foi “Freguesias que futuro?” e ainda sobre o 
novo regime de taxas das autarquias locais a aplicar já no Or-
çamento de 2009, dando cumprimento ao estipulado na Lei 53-
E/2006 de 29 de Dezembro.

Nesta Formação foram dados esclarecimentos importantes no 
âmbito do POCAL, designadamente no que respeita à elabora-
ção do próximo Orçamento da Freguesia e Conta de Gerência 
de 2008, no qual deverá ser enviado ao Tribunal de Contas os 
movimentos de Operações de Tesouraria.

Orçamento de 2009

 Plano de Actividades e Orçamento para 2009
Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de Activida-
des e Orçamento para 2009 no valor de 281.256 euros, as-
sim como o Plano Plurianual de Investimentos, com uma 
previsão de Investimentos no valor de 179.800 euros.

Junta de Freguesia de Creixomil

Orçamento de 2009

Receitas Valor Despesas Valor

Correntes 114.166,00 Correntes 101.456,00

De Capital 167.090, 00 Capital 179.800,00

Outras (excepto SGA) 0,00

Total 281.256,00 281.256,00
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ADCL comemorou 16º Aniversário 
com melhoramentos na sede

A convite da Direcção da Associação Desportiva e Cultural 
das Lameiras (ADCL), o Presidente da Junta e o Tesoureiro, 
José da Costa Martins e Armando Ferreira, respectivamente, 
estiveram presentes na comemoração de mais um aniversário 
daquela colectividade. A efeméride foi aproveitada para pro-
ceder, também, à inauguração das obras de melhoramento na 
esplanada da sede da colectividade, as quais tiveram a com-
participação da Junta de Freguesia.

So
ci

al

Grupo Folclórico da Casa do Povo 
integra Federação

O Grupo Folclórico da Casa do Povo de Creixomil integra a 
Federação de Folclore Português. A Junta de Freguesia esteve 
representada pelo Presidente, José da Costa Martins, e pelo 
Vogal, Custódio Ribeiro, no espectáculo no Parque da Senhora 
da Luz, durante o qual foi asinado o protocolo de passagem a 
membro efectivo da Federação de Folclore Português.

Parques Infantis instalados na Freguesia
Regras de segurança são palavra de ordem.
Junta terá de investir cerca de 40 mil euros, não incluindo os 
seguros de acidentes pessoais.

A Junta de Freguesia está com um problema 
em mãos: recuperar e vedar todos os Par-
ques Infantis da Freguesia. Sem isso, não 
conseguirá que alguma companhia de segu-
ros faça o respectivo seguro contra acidentes 
pessoais. A legislação extremamente exigen-
te, obriga-nos a investir ou a encerrar alguns 
Parques Infantis. 

O Investimento global está orçado em cerca 
de 40 mil euros e a Junta não tem capacidade 
financeira para tal investimento. Nesse âmbi-
to e em parceria com a Câmara Municipal de 
Guimarães, a Junta está a proceder ao arranjo 
de alguns Parques Infantis da Freguesia.

Parque Infantil do Parque da Senhora da 

Luz com relva sintética

Parque Infantil da Cruz de Pedra com Vedação.
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da Senhora da Luz:
Cinema ao Ar Livre

A Junta de Freguesia de Creixomil continua a promo-
ver actividades culturais e recreativas, no âmbito da 
iniciativa “O Verão Vale a pena no Parque da Senho-
ra da Luz”. 
O objectivo destas iniciativas, promovidas pela Junta 
de Freguesia, passa por fomentar o contacto entre as 
pessoas, proporcionando-lhe momentos de convívio e 
lazer, aproveitando, assim, aquele espaço único, que é 
dos mais bonitos da nossa localidade.

Concurso de Fotografia
O Selho em Creixomil
A Junta de Freguesia de Creixomil vai realizar um concurso de foto-
grafia subordinado ao tema “O Selho em Creixomil”
Integrado no projecto “Freguesias com o Selho”, que engloba as 
freguesias banhadas por este rio, este concurso visa dar a desco-
brir, defender e promover todo o património natural e construído 
do rio de Selho no concelho de Guimarães.

O concurso terá 2 fases: 
1ª Fase do concurso – cada freguesia banhada pelo Selho abrirá 
um concurso local, com fotografias do rio de Selho no território 
de cada uma das freguesias banhadas pelo Selho;
Nesta fase será feita uma selecção das melhores fotografias, que 
serão expostas na respectiva freguesia;
2º Fase do concurso - nesta fase do concurso serão seleccionadas 
as melhores fotografias do conjunto de fotografias apuradas em 
cada uma das freguesias do rio de Selho;
Estas fotografias integrarão uma exposição final num lugar públi-
co da cidade de Guimarães, em local e data a designar oportuna-
mente; destas fotografias o júri seleccionará as três melhores que 
serão premiadas.

Regulamento 
1. Este concurso, 1º e 2ª fases, é aberto a toda a população / a 
todo o cidadão que nele queira participar, independentemente da 
sua residência, aceitando o presente regulamento;
2. O concurso da freguesia de Creixomil está aberto a partir desta, 
até ao final de 2008;
3. As fotografias têm de ser sobre o rio de Selho em Creixomil;
4. O formato mínimo das fotografias é A5;
5. As fotografias devem ser entregues em envelope fechado, em 
mão ou pelo correio, na Junta de Freguesia de Creixomil, Rua dos 
Cutileiros, 1908. No envelope deve constar o pseudónimo do au-
tor. No verso das fotografias deverá constar também o mesmo 
pseudónimo;  
6. Dentro do envelope deve ainda constar outro envelope peque-
no sinalizado com o pseudónimo, contendo no interior o nome do 
autor e respectivo contacto;
7. Fechado o concurso o júri seleccionará as melhores fotografias, 
sendo atribuído um prémio às três melhores classificadas;
8. O júri é constituído por um representante da Junta de Freguesia, 
um fotógrafo e um artista plástico;
9. Da decisão do júri não cabe qualquer reclamação ou recurso;
10.Todos os autores das fotografias serão notificadas pelo júri do 
concurso;
11. Os autores das fotografias não seleccionadas poderão levantá-
las na Junta de Freguesia de Creixomil  até ao dia 30 de Janeiro de 
2009;
12. A exposição da 1ª fase terá lugar em local e data a designar 
oportunamente;
13. Os autores das fotografias seleccionadas para a 2ª fase serão 
notificados antes do encerramento da exposição;
14. Os autores das fotografias não apuradas para a fase final pode-
rão levantar as suas obras até ao final do mês de Fevereiro de 2009;
15. O júri desta 2ª fase será constituído por um representante das 
entidades intervenientes no projecto “Freguesias com o Selho”, 
um artista plástico e um fotógrafo;
16. As obras expostas poderão ser utilizadas em publicações pelos 
responsáveis deste projecto;
17. Às três fotografias melhor classificadas, será atribuído um 
prémio a designar oportunamente;
18. Será atribuído Menção Honrosa a todas as fotografias que 
o júri entender;
19. Todos os concorrentes receberão um diploma de participação.
Nota: Sobre o local e data da exposição final será divulgada infor-
mação na devida altura. 
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: Junta de Freguesia de Creixomil

Rua dos Cutileiros 4835 -044 Guimarães
Telefone (+351) 253 417 255
Fax (+351) 253 417 255 
Contribuinte n.º 501 130 071

: Ficha técnica

Direcção e Redacção Junta de Freguesia de Creixomil
Design e Paginação Tamanho Real
e Junta de Freguesia de Creixomil
Periocidade Semestral

: Se desejar receber o Boletim da Junta de Freguesia 
de Creixomil pelo correio, faça o seu pedido para o 
e-mail: geral@jf-creixomil.com 

Resumo das Deliberações do Executivo da Junta 2º Semestre 2008

Julho 2008
Foi deliberado por unanimidade: - Atribuir a quantia de 250 euros 
à SARC como subsídio, com base na apresentação de Relatório e 
Contas do ano de 2007, para apoio das suas actividades; -Adjudi-
car o serviço à empresa “Footgreen” pelo valor total de 13.140 
euros, IVA já incluído, para fornecimento e colocação de relva sin-
tética e mobiliário urbano nos Parques Infantis do Salgueiral e do 
Robalo; Aceitar a proposta de Seguro do Mediador “Sampaio & 
Filho, Lda”, para segurar o Edifício da Casa Mortuária, pelo valor 
anual de 145 euros; O pagamento à firma “Footgreen”, no valor 
de 2.774 euros referente à colocação de relva sintética no Parque 
Infantil da Sra. da Luz; Donativo em espécie, através da oferta de 
um exemplar de cada livro, publicados por esta Junta de Freguesia, 
para enriquecimento do espólio da nova Biblioteca Municipal, do 
concelho de Vila de Rei; - Foi também aprovada por unanimidade 
a atribuição de 750 euros ao Futebol Clube “Os Piratas de Creixo-
mil”, por ter apresentado Relatório e Contas do ano 2007. 
Setembro 2008
Deliberado por unanimidade apoiar a APCG - Associação de Para-
lisia Cerebral de Guimarães, na divulgação da  realização da II Mini 
- Maratona de Guimarães, através da colocação de cartazes e ven-
da de bilhetes na sede da Junta; - Quanto ao pedido de subsídio 
da Casa do Povo de Creixomil, para participação de uma atleta no 
Campeonato do Mundo de Pesca Desportiva, na Hungria, foi deli-
berado por maioria, atribuir o valor de 150 euros com escusa do 
Tesoureiro - Armando Ferreira, por pertencer aos Órgãos Sociais 
da Instituição; - Pedido de subsídio suplementar do Futebol Clube 
“Os Piratas de Creixomil”, para apoio nas deslocações dos atletas, 
foi deliberado por unanimidade atribuir um subsídio de 300 eu-
ros; Foram também aprovados por unanimidade os votos de pesar, 
pelo falecimento de Nuno Miguel Fernandes Soares, filho do Presi-
dente da Assembleia de Freguesia de Creixomil e pelo falecimento 
do sogro do Deputado da Assembleia de Freguesia de Creixomil, 
Joaquim Costa e Silva. 
Assim como, também foi aprovado o não pagamento da taxa de 
ocupação da Casa Mortuária de Creixomil, relativo ao funeral do 
filho do Presidente da Assembleia de Freguesia, conforme regu-
lamento.
Outubro 2008
Foi deliberado por unanimidade: - Deferir o requerimento de Ma-
ria N. M. Teixeira, a solicitar um estágio de formação profissional, 
relacionado com a frequência de curso de Instalação de Equipa-
mentos Informáticos; Aceitar a proposta da empresa “Fio Mental”, 
para Renovação do Alojamento e Domínio do Site da Junta de Fre-
guesia, pelo valor anual de 138 euros; Adjudicar à firma “Manuel 
Novais Miranda”; a colocação de corrimão em tubo galvanizado 
com pintura, nas escadas que ligam a Rua da Boavista/Fontinhas 
pelo valor de 1.312 euros, e na Rua António Lino/Bouça do Pinhei-
ro pelo valor de 787 euros; Foi ainda deliberado por unanimidade 
a aquisição de um Moto-Serra para a Junta no valor de 500 euros.

Novembro 2008
Foi deliberado por unanimidade atribuir a quantia de 100 euros ao 
Clube de Xadrez Afonsino, para apoio na aquisição de material re-
lacionado com a actividade ESCAQUISTA; - Quanto ao pedido de 
mini guião ou mini galhardete, para uma exposição de símbolos de 
todas as freguesias, promovida pela Junta de Freguesia de Arão, 
como não possuímos galhardetes, foi deliberado enviar uma meda-
lha, assim como um exemplar do livro “Contos e Lendas de Crei-
xomil” e outro de “Cadernos de Creixomil 2”; - Pedido de apoio fi-
nanceiro da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Guimarães, para as despesas do transporte de doentes socialmen-
te emergente, foi deliberado atribuir o valor de 250 euros; - Relati-
vamente ao pedido de apoio financeiro do Agrupamento de Escolas 
Fernando Távora, para ajudar a custear a ida de 57 crianças, que 
frequentam o Jardim da EB1/JI Nª Sr.ª da Conceição, no dia 18 de 
Novembro, ao espectáculo musical “Alice no País das Maravilhas”, 
no Teatro Rivoli, o executivo deliberou atribuir o valor de 100 eu-
ros; Pedido da Escola EB1 do Salgueiral, para assinalar a época na-
talícia, foi deliberado atribuir a verba 160 euros; -  Em relação à ra-
tificação do pagamento à Casa do Povo de Creixomil, no valor de 
176 euros, pelos serviços prestados de apoio ao refeitório da Esco-
la EB1 Alto da Bandeira, por duas funcionárias dessa instituição foi 
deliberado proceder ao seu pagamento por maioria, com escusa 
do Tesoureiro, por pertencer aos Órgãos Sociais da Associação; - 
Quanto à proposta para aquisição de quatro placas informativas de 
Parques Infantis, para os Parques Infantis da Sra. da Luz, Robalo, 
Salgueiral e Travessa Oneca Mendes, a mesma mereceu a aprova-
ção do executivo; - Em relação à iluminação de Natal para as rotun-
das da Rua da Saudade, Rua dos Cutileiros e para a Meia Laranja na 
Cruz de Pedra, foi aprovada a sua adjudicação. 
Dezembro 2008
Relativamente ao pedido de subsídio do CNE - Corpo Nacional de 
Escutas, com envio de Plano de Actividades e Orçamento 2009, o 
executivo deliberou atribuir a quantia de 250 euros; 
- Em relação ao pedido de subsídio da Casa do Povo de Creixomil, 
com envio de Plano de Actividades e Orçamento de 2008 e Relató-
rio de Contas e 2007, foi deliberado atribuir a verba de 750 euros; 
- Quanto às propostas de orçamento apresentadas pelas firmas 
“Mais Conforto Frio, Lda.”, no valor de 2.700 euros, valor com IVA 
incluído e “Francisco Silva & José Rodrigues, Lda.”, pelo valor de 
3.000 euros, IVA já incluído, para instalação de Ar Condicionado 
na Casa Mortuária, foi deliberado adjudicar o serviço à empresa 
“Mais Conforto Frio, Lda” pelo valor da proposta acima referida; 
- Relativamente ao pedido de apoio financeiro da Casa do Povo de 
Creixomil para apoio à Festa de Natal, o executivo deliberou por 
maioria, com escusa do Tesoureiro, por este pertencer aos órgãos 
sociais da Casa do Povo, atribuir a verba de 200 euros; - Plano de 
Actividades e Orçamento para 2009 - Deliberado por unanimidade 
aprovar o Plano de Actividades e Orçamento para 2009 no valor 
de 281.256 euros, assim como o Plano Plurianual de Investimentos, 
com uma previsão de Investimentos no valor de 179.800 euros.


