
07 Convívio Sénior
 Mais de 200 idosos viajaram 
até Valença numa jornada de 
alegria e convívio promovida 
pela Junta de Creixomil

09 Rio Selho
Fotografias do Rio Selho 
em exposição patente  
GuimarãeShopping até 
12 de Julho

05 Obras da Junta
Repavimentação da Rua 
da Boavista, Rua de S. 
Sebastião e Rua das 
Fontinhas ja
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Parque de Lazer da Cerca de Selho - Creixomil

Junta de Freguesia de Creixomil - Guimarães

Publicação de Serviço Informativo # Distribuição Gratuita

A Freguesia de Creixomil conta com mais um espaço nobre. O Parque de Lazer da 
Cerca de Selho integra um Parque Infantil, com elementos de diversão adequados e 
respeitando as normas de segurança em vigor, e mobiliário urbano de conforto, no-
meadamente algumas mesas.

A pedido da Junta de Freguesia de Creixomil, a execução deste projecto resultou de 
uma equipa multidisciplinar de técnicos da Câmara de Guimarães, dos departamentos 
de Serviços Urbanos e Ambiente, Obras Municipais e de Projectos e Planeamento 
Urbanístico.
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09 Área do Cruzeiro remodelada
Depois de algumas reclamações de moradores, relacionadas com a falta de higiene na área do Cruzeiro, a Junta de Creixomil 
deliberou proceder ao arranjo da zona envolvente ao monumento centenário, através da colocação de micro cubo. O arranjo 
confere maior dignidade a este bem Patrimonial e Arquitectónico da Freguesia.

Colocação de corrimão na Travessa 
da Rua Infante D. Henrique, 
Salgueiral

Dentro da disponibilidade financeira, e tendo como objectivo 
facilitar a circulação das pessoas mais idosas, a Junta de 
Creixomil tem colocado corrimões de apoio em vários locais 

a ter, também, um corrimão de apoio. 

pessoas mais idosas que tem necessidade de circular a pé 
naquelas artérias de Creixomil, satisfazendo assim o pedido 
dos moradores.

Reconstrução do muro da Bouça 
do Pinheiro à Rua António Lino
O 

acidente, a Junta de Freguesia de Creixomil decidiu proceder 
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Nicho para Ecopontos
A Junta de Freguesia de Creixomil tem colaborado activa e empenhadamente com a Câmara Municipal de Guimarães no 

A Junta de Freguesia continua a proceder 
ao melhoramento  dos Parques Infantis
dentro das suas disponibilidades financeiras, procedeu, numa primeira fase, ao melhoramento dos Parques Infantis da 

relva sintética, nova vedação, faltando apenas a substituição de alguns componentes de recreio. Colocou ainda Placas 
Informativas nos Parques Infantis do Robalo, Senhora da Luz e Salgueiral.
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Placas informativas

Antes da remodelação
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Creixomil conta com um novo e magnífico Parque de Lazer. 
Situado na Cerca de Selho, o novo equipamento foi inaugurado 
no dia 28 de Junho de 2009.

O 24 de Junho é sinónimo de inaugurações de novos equipamentos so-
ciais e ou estruturas públicas levadas a cabo pela Câmara de Guimarães. 
Este ano, com a visita do Presidente da República, Cavaco Silva, não foi 
possível proceder a algumas inaugurações nesse dia, pelo que a inaugu-
ração do Parque ocorreu no dia 28 de Junho.

A inauguração contou com a presença do Presidente da Câmara, Dr. An-
tónio Magalhães, dos vereadores Costa e Silva, César Machado, Fran-
cisca Abreu e Domingos Bragança e de alguns técnicos municipais. O 
executivo da Junta de Creixomil, presidido por José da Costa Martins, 
vários membros da Assembleia de Freguesia e algumas dezenas de Crei-

Depois de descerrar a lápide do novo equipamento, o Presidente da Jun-
ta evidenciou o “forte investimento da Câmara”, imprescindível para 
efectuar a obra, e pediu aos presentes e habitantes locais para desfruta-
rem do Parque e para serem os primeiros zeladores do mesmo. 
Por sua vez, o Presidente da Câmara acrescentou que o espaço é uma 
mais valia para as gentes da zona e será um legado para os jovens. O Dr. 
António Magalhães instou a população a usufruir das condições ofereci-
das pelo novo espaço e destacou a zona de merendas e o parque infan-
til, que deverá ser preservado e usado principalmente pelos mais novos.

Parque de Lazer da Cerca de Selho

O Executivo da Junta esteve presente nas ceromónias

José Martins evidenciou o forte investimento da Câmara de Guimarães

Escola Primária do Alto da Bandeira conta agora com um refeitório mais amplo

Obras na Escola EB 1 do Alto da Bandeira e EB 2.3 D. Afonso Henriques

A pedido da Junta de Freguesia de Creixomil, a Câmara Municipal de Guimarães, com a orientação da direcção da Escola Primária 

Por solicitação da Junta, a Câmara Municipal executou, ainda, obras de melhoramento na área envolvente ao Pavilhão da Escola EB 
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Substituição das caixas de águas pluviais na Rua da Boavista e Rua S. Sebastião antes da repavimentação

Rua e Praceta da Boavista com novo piso

Rua das Fontinhas com novo piso

Repavimentação da Rua e Praceta da Boavista, 
Rua de S. Sebastião e Rua das Fontinhas
As R

intervenção, foram também substituídas e colocadas novas caixas de águas pluviais, efectuando-se de seguida a repavimen-
tação das referidas ruas.

Rua de S. Sebastião
-

tião. Com autorização do respectivo proprietário, procedeu ao alargamento no final da Rua com a demolição de um muro 
em pedra que se encontrava em mau estado de conservação, ameaçando ruir, colocando apenas guias de separação entre 
o terreno e a referida rua.
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Obras no Salgueiral
-

caldeiras, drenagem das Águas Pluviais, reconstrução de passeios e repavimentação das referidas ruas.

Travessa da Igreja com novo jardim e passeios

de Baixo. Assim, esta zona importante da Freguesia apresenta, agora, um aspecto mais agradável. 
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Foi um dia agradável de muita ale-
gria e boa disposição. Isso consta-
tou-se na paragem em Viana do 
Castelo, perto de uma das suas 
lindas praias, e na visita ao forte de 
Valença, onde todas as pessoas fi-
zeram questão de participar.

Os participantes no Convívio Sé-
nior ficaram maravilhados com a 
fortificação de Valença - povoa-
ção na margem esquerda do rio 
Minho, na raia portuguesa com 

transição do Século XII para o XIII 
-

ção e da travessia daquele trecho 
do rio. Um espaço magnífico dota-
do de todas as condições para uma 
verdadeira tarde de convívio. 

Depois do «assalto» aos meren-
deiros e do cafezinho da praxe, se-
guiram-se os tradicionais jogos do 

vencedores nem vencidos, mas an-
tes um grande espírito de partici-
pação e muita animação que durou 
até ao final da tarde. A actuação do 
músico Francisco Ferreira propor-

-
to, para alegria das mais de duas 
centenas de idosos. Dançou-se 
bastante proporcionando a muitos 
idosos e presentes a oportunidade 

correu bem notando-se uma gran-
de satisfação nas pessoas, algumas 
já não se viam há alguns anos.

Convívio Sénior Creixomil 2009

Junta aprovou voto de louvor ao Futebol Clube Os Piratas 
de Creixomil pela conquista do título Nacional da 3ª 

Divisão de Futsal
A Junta aprovou um voto de louvor ao Futebol Clube Os Piratas de Creixomil pela 
conquista do título nacional da 3ª Divisão de Futsal. O jogo do título disputou-se 
em Santa Maria de Lamas, no Pavilhão de S. Paio de Oleiros, com bancadas cheias. 
Mais informação em http://www.fcpiratas.net/piratas-campeoes-nacionais/ 

So
ci

al

A Junta de Creixomil promoveu, mais uma vez, o Convívio Sénior. A edição deste ano teve lugar  no passado dia 30 de Ju-

Senhora da Cabeça, com passagem por Viana do Castelo.

3500 habitantes.
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Grupo Folclórico da Casa do Povo
O XXIII Festival Folclórico da Casa do Povo de Creixomil, 
como em anos anteriores, decorreu no âmbito das Festas 
da Senhora da Luz. Os festejos, cumprindo a tradição, cha-
maram milhares de pessoas de Creixomil e de muitas outras 
localidades. A Junta de Freguesia esteve representada nas 
Festas e no Festival pelo Presidente, José da Costa Martins, 
e pelo Presidente da Assembleia de Freguesia, Engº António 
Carneiro Soares.

Festas de Santo António
-

soureiro Armando Ferreira, esteve no dia 13 de Junho nas 
Festividades em honra de Santo António no Grupo Cultural e 
Recreativo da Cruz de Pedra e no Lar de Santo António.

Casa do Povo de Creixomil - Prova 
Nacional de Pesca Desportiva
O Executivo da Junta de Freguesia de Creixomil esteve 

lugar no dia 28 de Junho, numa organização da Secção de 
Pesca da Casa do Povo de Creixomil, na Pista Internacional 
de pesca desportiva de Cavez, em Cabeceiras de Basto. 

participantes na referida prova.

So
ci

al

Escola EB 2,3 D. Afonso Henriques
O Executivo da Junta esteve presente na festa de encerra-
mento do ano lectivo 2008/2009 da Escola EB 2,3 D. Afonso 

-
misolas alusivas ao Rio Selho, oferecidas pela Junta de Fre-
guesia no âmbito do Projecto “Freguesias com o Selho”.

Governador Civil visitou obras da 
Casa do Povo de Creixomil

O Governador Civil de Braga e a Directora do Instituto da Se-
gurança Social - Centro Social de Braga, visitaram a Semana 
Social de Creixomil. A iniciativa decorreu de 09 a 12 de Mar-
ço do corrente. Aqueles dois responsáveis visitaram, pelas 
11.30 horas do dia 10 de Março, as obras que estão a decor-
rer na Casa do Povo de Creixomil, integradas no Programa 
Pares I, que representam um investimento total acima de um 
milhão de euros.  O Presidente da Junta de Creixomil partici-

-
sia, uma vez que vão servir a população Creixomilense.
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Safari Fotográfico foi um sucesso

C
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Exposição no GuimarãeShopping “Freguesias com o Selho”

Decorreu no GuimarãeShopping a exposição de fotografias “Freguesias com o Selho”. Aberta ao público de 29 de Junho 
a 12 de Julho, inseriu-se no projecto “Freguesias com o Selho”, proposto pela Junta de Freguesia de Creixomil a todas as 
congéneres banhadas por este rio. O projecto visou descobrir, reabilitar, defender e promover todo o património natural e 
construído ao longo do Selho. 

Creixomil, serão entregues os diplomas de participação e prémios aos autores presentes nesta exposição.

A Junta de Freguesia promoveu um Safari Fotográfico em tor-

projecto que envolve a maioria das Freguesias ribeirinhas des-
te rio, ficando simultaneamente integrado nas comemorações 
dos 1083 anos de Creixomil. 
Mais de 40 participantes aderiram ao convite lançado pela 

em Creixomil, com cada participante munido dos seus instru-
mentos de caça. As “armas” eram variadas, desde pequeno 

“armas pesadas”. Os “caçadores de imagens” fartaram-se de 
“puxar ao gatilho”. Estas imagens foram expostas na bibliote-

Mais de 40 pessoas participaram no Safari Fotográfíco organizado pela Junta
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É justo e gratificante, referir que nos últi-
mos anos a Junta de Freguesia tem-se de-

comemorações do Dia de Creixomil, por-
-

mória de um povo, e uma comunidade sem 
memória, não tem identidade.
Os programas sempre se caracterizaram 
por uma componente cívica e cultural, bem 
acima do vulgar, para Juntas de Freguesia.
Criaram-se publicações, patrocinaram-se 
livros, realizaram-se concursos de expres-
são plástica, textos e fotografias, promo-

-
portivas, folclore, teatro, saraus musicais e 
outras coisas mais…
Este ano de 2009 as comemorações come-

Fotográfico” no Selho.
Foram mais de quatro dezenas de partici-
pantes nesta “caçada”, que, munidos de 
equipamento variado, fizeram gosto ao 
dedo, apanhando patos e gansos, bovinos 
e equídeos, passarada brava, e garças tam-
bém.
A caçada foi boa e o contacto com a natu-
reza excelente.
Os troféus foram exibidos na Biblioteca da 

Selho em Creixomil.
-

ras do dia 20 na referida biblioteca.
-

madamente uma centena de pessoas, pelas 

do 4º volume dos Cadernos de Creixo-
mil, intitulado “Creixomil - das suas ori-

Salgado Almeida, seguido da actuação do 
grupo de música antiga Vilancico.
No dia 22 foi o Almoço de Aniversário, 
nas novas instalações da Cercigui, em 
S. João de Ponte - Guimarães.
A Junta de Freguesia de Creixomil quis, 

-
rações uma das mais importantes institui-
ções de solidariedade do concelho.
Estiveram presentes cerca de oitenta pes-
soas, que confraternizaram e apreciaram a 
boa cozinha da escola de hotelaria da ins-
tituição.

e Secretário da Junta de Freguesia, assim 
como o cidadão António Mata.
Foram entregues os prémios do concur-
so de fotografia “Creixomil com o Selho”, 
sendo o primeiro para Maria Manuela Mar-
tins, o segundo para Luís Filipe Pereira Gui-
marães, e o terceiro para António de Frei-
tas Mata.
Foram também entregues os diplomas de 

distinguiram em 2008.
Assim, foram atribuídos os Diplomas de 
Mérito – Âmbito Desportivo:
- Futebol Clube “Os Piratas de Creixo-
mil” – Campeão Regional de Futsal – época 

-

- Casa do Povo de Creixomil – Participação 
no campeonato do Mundo de Pesca Des-

-
cional de Pesca Desportiva.
Diplomas de Mérito Âmbito Cultural:
- Grupo Folclórico da Casa do Povo de 

de 2008.
Diploma de Mérito Âmbito Educativo:
- Escola EB 1 com Jardim-de-infância do 
Alto Da Bandeira – Prémio “Crescer em se-
gurança” organizado pela Prevenção Rodo-

-
mio do concurso “O ambiente é de todos 
– “Vamos usar bem a energia”, promovido 
pela EDP.
Diploma de Mérito Âmbito Social:
- Casa do Povo de Creixomil – Início da 
construção da infra-estrutura Creche/Jar-
dim-de-Infância/Centro de dia e Apoio Do-
miciliário.

instalações da CERCIGUI, que surpreendeu 
pela positiva todos aqueles que as não co-
nheciam.

teve lugar na biblioteca da Escola EB 2/3 
-

Batalha de S. Mamede” - com os conferen-
cistas Dr. Barroso da Fonte, Prof. Capela 
Miguel e Padre Armando Freitas.

Creixomil no dia 20 de Março pelas 21.00 
horas, na Biblioteca da Escola EB 2,3 Afon-

“Mitos e Lendas da Fundaçâo” tendo como 
orador o Prof. Capela Miguel e como mo-
derador o Prof. Salgado Almeida, Secretá-
rio da Junta.

Comemorações dos 1083 anos de Creixomil

Apresentação do 4º volume dos Cadernos de Creixomil

Entrega dos Diplomas de Mérito

Entrega dos prémios de participação do concurso de 
fotografia “Creixomil com o Selho”, 
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Junta promove conferência debate sobre D. Afonso Henriques 

Integrada nas comemorações do “Dia de 
Creixomil”, decorreu na biblioteca da Es-

A sessão registou uma forte adesão e mui-
to antes do início já a sala estava cheia. 

Freguesia de Creixomil, sendo moderador 
o Secretário da mesma. Foram oradores 
o Padre Armando Freitas, Dr. Barroso da 
Fonte e Professor Capela Miguel.

Assembleia em novo espaço
Com a execução de um aumento no auditório e refeitório da Escola EB 1 do Alto 
da Bandeira, a Assembleia de Freguesia de Creixomil passou a dispor de um 
novo espaço, dotado de melhores condições,  para realização das suas reuniões.

IRS - 2009

aos contribuintes no preenchimento e envio via Internet das declarações de IRS.

Eleições Europeias 2009

Creixomil registou um aumento do número de eleitores inscritos nos Cadernos Eleitorais, passando a ser a Freguesia com 

Assembleia de Freguesia de Creixo-
mil, realizada em 30 de Abril de 2009, 
aprovou por maioria, com votos a fa-
vor do PS e CDU e votos contra do 
PSD, o Relatório e Contas do exercí-
cio de 2008.
Regista-se aqui que em reunião da 
Junta de Freguesia de 30 de Março de 
2009, o Executivo votou por unanimi-
dade os documentos de prestação de 

Os documentos integralmente elabo-
rados, estão arquivados e encontram-
se disponíveis para consulta nas insta-
lações da Junta de Freguesia. Poderão 
ainda ser consultados no site da Fre-
guesia - www.jf-creixomil.com – em  
Deliberações e Informações.
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Mapa de Fluxo de Caixa Ano 2008

Recebimentos Pagamentos

Saldo da Gerência Anterior 18.786,49 Despesas Orçamentais 221.454,31

Execução Orçamental Correntes 91.249,51

195,53 Capital 130.204,80

Receitas Orçamentais 207.014,30 Operações de Tesouraria 2.912,57

Correntes Saldo para Gerência Seguinte 4.350,17

Capital

Execução Orçamental 4.150,95

Operações de Tesouraria 2.916,26 199,22

Total 228.717,05 Total 228.717,05

Relatório e Conta de Gerência de 2008
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Eleitores 
Inscritos

Partidos Resultados

BE PCP 
PEV

PPD 
PSD 

"

PPM MEP PS CDS 
PP

MMS  
MRPP

POUS Brancos Votantes ABS 
%

352 423 11 5 45 1028 9 22 38 2 45 159

10% 12% 28% 0% 0% 1% 30% 11% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 5% 45% 55%
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Freguesia Online em 

www.jf-creixomil.com

: Junta de Freguesia de Creixomil

Rua dos Cutileiros 4835-044 Guimarães
Telefone 
Fax
Contribuinte n.º 

: Ficha técnica

Direcção e Redacção Junta de Freguesia de Creixomil
Design e Paginação www.tamanhoreal.com
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 1º Semestre 2009
Janeiro 2009
Deliberado por unanimidade: - Aprovar o orçamento e adjudicar 

- Aprovar o projecto de cartaz apresentado pelo Secretário Salgado 

saída que confronta com a Rua do Alto da Bandeira, foi aprovado por 
unanimidade, atribuir o nome de: - Rua André Manuel Dias Ferreira. 
Fevereiro 2009
Deliberado por unanimidade: - Pagar a última prestação referente 

do Dia de Creixomil, assim como os encargos resultantes das 

o almoço comemorativo dos 1083 anos de Creixomil a realizar nessa 
instituição. 
Março 2009
Deliberado por unanimidade: - Aprovar o pedido de subsídio 
extraordinário ao Futebol Clube “Os Piratas de Creixomil”, na 
quantia de 1.500 euros, para comparticipação nas despesas com as 

de Guimarães” para aquisição da litografia e respectiva moldura, dos 

suas Bibliotecas, assim como a outras instituições de acordo com a 

Recreativo da Cruz de Pedra, para patrocínio da revista “Cruz de Pedra 

Pedido de subsídio da Comissão de Festas da Sra. da Luz para ajuda nas 
Festas da Sra. da Luz 2009, foi deliberado atribuir o valor de 350 euros, 
sendo este pago com o encontro de contas do consumo de energia 

voto de pesar a João Castro Freitas, funcionário do quadro desta Junta 

- Deliberado por unanimidade aprovar o Relatório e as Contas de 

Abril 2009
Pedido de subsídio do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Creixomil, 
para comparticipação nas despesas com o XXIII Festival de Folclore 

Ferreira por pertencer aos Órgãos Sociais da Instituição, atribuir 

proposta de orçamento para pavimentação das ruas da Boavista, 
Fontinhas e Rua de S. Sebastião pelo valor total de 43.800 euros mais 
IVA, da firma “Eduardo Manuel Soares da Fonseca Unipessoal, Lda.” 

assumir os encargos com o Passeio Sénior 2009 a realizar em 30 de 
Junho do corrente, assim como uma visita por parte do executivo ao 
local onde se pretende efectuar o referido convívio.

Maio 2009
Deliberado por unanimidade: - Atribuir um subsídio no montante de 150 

em vigor, para uma iniciativa a realizar pelos alunos da Escola EB 2/3 

- Pedido de subsídio da Casa do Povo de Creixomil - Secção de Pesca, 
para a participação no XX Concurso de Pesca Desportiva de Cavez - 
Cabeceiras de Basto, foi deliberado por maioria atribuir a quantia de 250 

e Recreativo da Cruz de Pedra, para ajuda na concretização das Festas 
de Santo António 2009, foi deliberado atribuir a quantia de 100 euros 
e apoiar a referida associação no pedido de palco, nas iluminações, 

apresentado pela CERCIGUI para a estampagem de 350 t-shirts pelo 
valor de 248 euros no âmbito do projecto “Freguesias com o Selho”, foi 
deliberado por unanimidade adjudicar os seus serviços.
Junho 2009
Deliberado por unanimidade: - Aprovar o pedido de subsídio suplementar 
do Futebol Clube “Os Piratas de Creixomil”, para as deslocações da 
colectividade, atendendo a que o clube está a disputar a fase final do 
campeonato nacional da 3ª divisão, foi deliberado atribuir a verba de 

Aprovar a proposta de orçamento da firma “URBADEC” para prestação 
de serviços de manutenção e reparação dos Parques Infantis da 

Rua Oneca Mendes, foi deliberado efectuarem-se apenas algumas 

Soares da Fonseca Unipessoal, Lda.” para a montagem, reparação e 

orçamento de prestação de serviços do músico Francisco Ferreira no 

a proposta de aquisição de um novo equipamento “apanha-folhas”, 
pelo valor de 250 euros assim como a proposta de aquisição de uma 

essa inscrita no PPI - Plano Plurianual de Investimentos e após alteração 

executivo da Junta deliberou por maioria atribuir o valor de 3.500 euros 

Construção da Creche e Centro de Dia. Esta deliberação teve escusa do 

da instituição.


