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Os membros da Junta de Freguesia desejam a TODOS um
SANTO E FELIZ NATAL.
Que o Natal seja brilhante de alegria, iluminado de amor.
Feliz Natal e o um Ano Novo cheio de esperança e de
realizações.
António Jorge Ricardo
Manuela Conceição Magalhães
José António Ferreira

Nesta Edição:
Executivo: Tomada de Posse
O que encontramos
Obras e Melhoramentos
Natal
Passeios Convívios
Iniciativas/Obras Realizadas

O executivo da Freguesia de Vila Caiz, a que tenho a honra
de presidir, com o objectivo de tornar a acção da Junta de Freguesia
mais próxima de todos, decidiu editar com a periocidade anual um
Boletim Informativo, onde se procurará de uma forma sucinta, mas
esclarecedora, dar a conhecer as actividades, iniciativas, respectiva
acção e demais informações pertinentes deste órgão autárquico.

É com satisfação e muita alegria que me dirijo a todos Vós, através deste primeiro número do Boletim Informativo
desta Junta de Freguesia.
O nosso objectivo é informarvos quais os problemas que
nos preocupam, quais os
projectos que queremos ver
concretizados a curto prazo, tornando
assim a nossa acção ainda mais clara e
transparente. Como todos
sabemos as necessidades são
sempre inúmeras e renovadas
e os meios, esses continuam
cada vez mais escassos.
Queremos, conforme o nosso
programa eleitoral, dotar a
Freguesia dos equipamentos
e infra-estruturas de que
carece e apoiar todos aqueles
que procuram na Junta de
Freguesia uma solução para os
seus problemas.
Sabíamos que não
teríamos um caminho fácil,
que nem sempre teríamos o
apoio necessário e que uma ou
outra porta se fecharia, mas
não será por mais ou menos dificuldades
que apareçam no nosso caminho, que

deixaremos de lutar por aquilo que a nossa
Freguesia e todos os Vilacaenses merecem.
Face
à
situação
financeira
existente, para a qual nada contribuímos,
fomos obrigados a um rigoroso controlo
orçamental neste início de mandato,

cortamos nas despesas correntes, como
por exemplo, terminamos com o contrato
existente com a operadora de telemóvel,
fomos forçados a adiar alguns projectos
que constam do nosso programa eleitoral,
de modo a poder manter e honrar os
compromissos assumidos
enquanto Junta de Freguesia
pelo anterior executivo.
A terminar, gostaria de
agradecer a todos aqueles
que depositaram em mim a
confiança para implementar
aquilo que designamos por
um tempo novo, por um
novo desenvolvimento na
nossa Freguesia.

Rastreio
ATL tempos livres

Tomada de Posse
Foi no dia 2 de Novembro de 2009 que o novo
executivo da Junta de Freguesia de Vila Caiz tomou
posse.
António Jorge Ricardo, Manuela da Conceição
Magalhães e José António Ferreira são agora respectivamente
Presidente, Secretária e Tesoureiro da Junta de Freguesia.

No seu discurso de tomada de posse, António Jorge Ricardo,
como novo presidente da Junta de Freguesia de Vila Caiz assumiu
o cargo consciente da sua responsabilidade e das obrigações que
o mesmo implica. Referiu que era com muita satisfação e com
muito orgulho que tomava posse como Presidente da Junta de
Freguesia de Vila Caiz, mas era também, com grande sentido de
responsabilidade que assumia tais funções.
“Estamos prontos a trabalhar de modo a honrar a confiança que
de forma clara e sem deixar quaisquer dúvidas, recebemos no
passado dia 11 de Outubro”, referiu.
Uma palavra de agradecimento deixou para todos os representantes
das Associações Culturais, Desportivas, Humanitárias, Grupo
de Jovens, Entidade Escolar que aceitaram o seu convite para
estarem presentes em tal acto.
“Muito há a fazer, muito queremos fazer – em conjunto, estou
certo, faremos mais e melhor” afirmou dirigindo-se a todos os
presentes.

Ambiente

O que encontramos
Muito se especulou, e
continua a especular, sobre
quais são efectivamente os
compromissos
financeiros
a que a Junta de Freguesia de Vila Caiz
tem que dar resposta e que deviam estar

eco pontos

devidamente quantificados e redigidos em
acta. De facto, a situação financeira estava
de tal modo descontrolada, que o anterior
executivo não foi capaz de quantificar
um valor, tendo sido o executivo que
lidero a efectuar tal apuramento, sendo
posteriormente aceite e aprovado em acta
pelo anterior executivo,
dívidas no valor de
29.522,82 €. Infelizmente
e durante um ano outras
dívidas surgiram e outros
casos que ainda hoje
estão por esclarecer e por
quantificar permanecem,
o que nos leva a perguntar
COMO FOI POSSÍVEL,
TANTO DESGOVERNO.
Uma coisa é certa, tal
situação financeira, juntamente com as
restrições orçamentais impostas para o ano
de 2010, deixam esta junta sem praticamente
margem de manobra para qualquer tipo
de investimentos, tendo sido só possível
efectuar alguns investimentos depois de ter
chegado a acordo com o estabelecimento de
programas de pagamento a médio prazo.
Além de tal situação financeira desastrosa
(lembramos que este valor é superior em
3 vezes ao montante que os “mesmos”
encontraram em débito aquando da
tomada de posse em Novembro de 2005),
outras situações de igual modo que nada
dignificam uma Junta de Freguesia se
evidenciaram, como por exemplo, o actual
executivo deparou-se com uma sede
que não era mais que um amontoado de

Paragens

pavimentos

alargamentos
caixotes, cadeiras, mesas, etc…E, desde
a data das eleições até à tomada de posse
passou quase um mês. A desorganização
administrativa de todos os serviços, a não
prestação de contas à respectiva entidade
que é o Tribunal de Contas… são outros
elementos que reflectem como foi gerida a
nossa Freguesia.
Este executivo não podia também deixar de
lamentar a forma como foi feita a “passagem
de testemunho” pelo anterior Presidente
da Assembleia. O local escolhido – a sede
de Junta que se encontrava nas situações já
descritas, não reunia as mínimas condições
para tal acto, não tínhamos um m2 livre
nem uma mesa disponível. Tais actos não
dignificaram em nada o anterior Presidente
da Assembleia de Freguesia.
Com tal situação, tem sido preciosa a ajuda
de empresas e particulares. Gente que não
baixa os braços e que acredita em Vila
Caiz.

“Muito há a fazer, muito queremos
fazer - em conjunto, estou certo,
faremos mais e melhor”

Última Hora…

Farmácia

No decorrer da elaboração deste Boletim Informativo tomamos
conhecimento que o Orçamento Geral do Estado para 2011,
recentemente aprovado, diminuiu as verbas do FFF - Fundo de
Financiamento das Freguesias e, consequentemente, procedeu
à diminuição do orçamento da nossa Freguesia em cerca de
5.000,00€.
É mais uma dificuldade que se vem juntar a outras já do
conhecimento de todos...
Uma coisa garantimos… não baixaremos os braços…

Com o objectivo de não subsistirem dúvidas
quanto à mudança do local do Multibanco,
esclarece-se o seguinte:
1- No momento da instalação da caixa
Multibanco no lugar do Cruzeiro,
ficou acordado que o proprietário do
estabelecimento cedia as instalações de
forma gratuita por um período de um ano,
findo o qual as condições eram revistas;
2- Por tal motivo, o Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia de então, Dr.
Eliseu Pinto, apresentou um voto de
congratulação pelos bons préstimos de
serviços que o Sr. Alexandre Ferreira
prestou à Freguesia;
3- O referido proprietário recebeu da Junta
de Freguesia anterior, cerca de 1.900,00€
para fazer face aos encargos da Luz
(referente a 40 meses);
4- Logo após tomarmos posse o Sr.
Alexandre Ferreira, solicitou a nossa
intervenção junto do banco, pois, passou um
ano, dois e três e as condições continuavam
inalteradas. Referiu inclusivé, que estava
muito chateado e desiludido com as pessoas

CONGRATULAÇÃO
Foi com enorme satisfação e orgulho que
assistimos à abertura da FARMÁCIA DE
VILA CAIZ no passado mês de Setembro do
corrente ano.
Depois de um longo processo, que teve início
com a sua aprovação conforme Diário da
República, 2ª Série, nº94, de 16 de Maio de
2005, finalmente a instalação. Os nossos votos
sinceros de sucesso.

do executivo e com o Sr. Presidente da
Assembleia cessante, visto nada terem feito

para alterar as condições iniciais;
5- Depois de vários contactos por nós
encetados, foi aceite pelo banco satisfazer
as pretensões do Sr. Alexandre Ferreira,
isto é, efectuar obras para um novo acesso,
divisão interior e passar a existir contador
próprio da luz para a máquina. Pretensões
que sempre nos pareceram justas;
6- Os responsáveis do banco, já em posse
dos relatórios técnicos, perante o Sr.
Presidente da Junta e o Sr. Alexandre
Ferreira, em visita ao local no mês de
Fevereiro comprometeram-se a iniciar as

obras a curto prazo;
7- É verdade que as obras atrasaram-se em
relação ao previsto, mas o compromisso
estava assumido por quem de direito. Qual
o nosso espanto e desilusão ao sabermos
por fonte do banco que o Sr. Alexandre
Ferreira, através de uma Advogada, passou
também a exigir uma renda mensal além
do que já tinha sido aprovado, pretensão
essa que o banco excluía liminarmente e
sem qualquer margem de viabilidade;
8- A partir de tal momento terminou
o nosso envolvimento no processo.
Lamentamos que dois anos e meio depois,
período durante o qual demonstrou toda a
paciência para a alteração das condições,
vem agora, já depois de termos garantido as
condições pretendidas, apenas por existir
um atraso no início dos trabalhos, tomar
tal atitude?
9- Apenas pedimos desculpa pelo atraso da
instalação no novo local do MB, mas até o
multibanco estava envolto de problemas…
foi mais um.
…MAS, PROBLEMA RESOLVIDO!

CONTACTOS ÚTEIS
JUNTA DE FREGUESIA:
Tel/Fax…..255739611
E-mail: junta@vilacaiz.pt
assembleia@vilacaiz.pt
Centro Saúde Vila Caiz:
Telef. 255731848
Fax: 255731776

Cultura

C.M.A: 255420200
G.N.R.: Tel. 255410260/2
Tlm: 962094011
Hospital: 255410500
Emergência: 112

Encontro de paisagens...
www.vilacaiz.pt

Iniciativas / Obras Realizadas
ORDENAMENTO TERRITÓRIO /
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

RELATÓRIO DE
ACTIVIDADES
19-12-2009 a 03-12-2010

ENSINO / DESPORTO / JUVENTUDE
-Postais de Natal 2009 – No seguimento de um desafio
colocado às escolas os alunos pintaram os postais de Natal de 2009.
-Escola EB1 de Vilarinho - Nas férias de Natal 2009
procedemos à limpeza do recinto o que deixou a comunidade escolar
muito satisfeita, pois, à muito que era ambicionada. Oferecemos tinta
para pintura exterior da escola. Colocamos azulejo na cantina, cabides;
podaram-se as árvores e procederam-se a pequenas reparações como
por ex: esquentador.
-Escola EB1 Igreja e Infantário – Procedeu-se à divisão das salas
na EB1, oferecemos um aspirador, podaram-se as árvores, procedeu-se
à limpeza recinto, substituiu-se a canalização gás, procedemos a várias
substituições de lâmpadas e reparamos parte do sistema de iluminação.
Procedemos à substituição de parte dos móveis em madeira por móveis
em Inox (como foi possível deixar chegar a tal ponto?).
-ATL – Cumprimos. Não podemos deixar de agradecer
publicamente à C.M. Amarante a cedência de 4 jovens no âmbito
do voluntariado jovem para este programa, a utilização das piscinas,
a cedência das funcionárias da escola. Agradecemos também ao
Agrupamento de Escolas, na pessoa do seu Director, a cedência da
viatura de 9 lugares. Um PROJECTO PARA CONTINUAR!
-Fornecimento Cantinas – passou a ser efectuado mediante
concurso e implementado sistema de controlo o que não existia até
então.
-Transporte Escolar - Continuamos a disponibilizar uma
viatura para transporte de crianças – mediante protocolo celebrado
com o GCDVC.
-Oferta das amêndoas da Páscoa – Oferecemos as amêndoas
para os alunos do infantário, básico, professores e funcionários
-Atribuímos um subsídio para a prova Peddy Paper organizado
pelo Agrupamento Escolas Vila Caiz.
-Adquirimos um gigantone para ser utilizado pelo Grupo de
Bombos de Vila Caiz;
-Oferecemos a taça para a equipa com melhor comportamento
para o torneio de futebol de 7 realizado pelo GCDVC.
-Colocamos placas indicativas para o campo de futebol e
placa informativa no recinto desportivo;

-Pavimentações: -Travessa do Tapadinho – Uma das primeiras
promessas do actual executivo está cumprida, -Rua D. Eduarda
Matos,
- Cemitério de Passinhos, -parte final na Rua de Pensais, pavimentamos na Rua de Belmonte junto ao tanque do alto.
-Alargamentos: - Rua das Enfinas, - Rua D. Eduarda Matos
(muro casa dos Matos)
-Canalização águas pluviais na Rua de Valados e na Rua de
Vale de Corsas;
-Construção de aquedutos na Sra. da Graça – entrada para
Travessa Pde António Magalhães, Rua do Roço, Rua do Convento, na
Rua Joaquim Augusto F. Cardoso e na Rua do Outeirinho;
-Pequenos arranjos de paralelos nas Ruas de Selala, Rua
da Sardoeira, Rua da Giestosa, Rua da Pena, Rua das Antas, Rua do
Tapadinho, Rua do Monte, Travessa de Selala, Travessa de Aldeia
Nova, Rua do Lugar Novo, Rua de Vilarinho, Rua da Liberdade, Rua
das Alminhas/Rua Carvalhal de Baixo.
-Intervenção no Fontanário do Cruzeiro (desviar água),
colocação de grelha;
-Mudámos a paragem do autocarro e vidrões em Belmonte;
-Alargamento no Cruzamento na Fazenda (saída para
Amarante);
-Arranjos nas ruas em terra para Vilarinho e Passinhos;
-Intervenção na Travessa do Sordo, Rua da Serra, Rua da
Nª Sra. da Graça/Banho, Rua Pinheiro Manso, Rua do Canto, Rua do
Barboso, Rua das Cerdeiras.
-Solicitámos a deslocação do poste de telefone no Cruzeiro
– junto à Florista;
-Foi-nos cedido, a título gratuito, terreno para alargamento
do Cemitério de Passinhos e já se encontra efectuado o levantamento
topográfico. Actualmente está a proceder-se à elaboração do projecto;
-Acordo com proprietários para o Cantinho de Belmonte ser
alargado e pavimentado;
-Procedeu-se à rectificação do piso em frente à estação de
Vilarinho.
-Acompanhámos as obras da Rua da Igreja – solicitamos
a construção de aquedutos (padaria, Mesuras, Agueiro), instalação
saneamento para as vivendas construídas e/ou a construir e água.
-Construção de bases para Eco-Pontos e contentores no lugar
do Carvalhal e Selala.
-Construção de Paragens de Autocarros no largo do Carvalhal
e Selala e arranjo do respectivo largo;
-Colocou-se paragens de autocarros em Passinhos e na Sra.
Da Graça.
-Procedemos à pintura da delimitação da berma na recta do
Campelo.
-Colocação de uma placa indicativa de “Vila Caiz” na Rotunda
da Estação da Livração;
-Colocação placa TAXI na Sra. da Graça;
-Estamos a proceder à colocação de Placas referentes à
Toponímia que se encontram em falta;
-Colocámos novas iluminarias na freguesia e foram já
aprovados a colocação de novos lanços de iluminação um na rua
Moinhos de Ventos e outro na Rua D. Eduarda Matos.
-Procedemos à Lavagem da pedra do Cemitério de Passinhos
e muros do recinto da capela;
-Pintamos, lavamos e efectuamos arranjo geral do Cemitério
Paroquial de Vila Caiz;
-Passagem para sentido único da Rua do Picadeiro;
-Construção do Passeio Rua da Vinha e reparações de passeios
na Urbanização Passal;
-Procedemos ao arranjo de ruas em piso de terra da Freguesia
– passagem da rectro.

TURISMO / LAZER / AMBIENTE

REPRESENTAÇÃO DA FREGUESIA

-Promovemos uma sessão de esclarecimento sobre a
construção de ETAR em Vilarinho;
-Construção de bases para Eco-Pontos e contentores no lugar
de Belmonte, Carvalhal, Selala e na Urbanização do Passal;
-Procedeu-se à poda das árvores em toda a Freguesia,
incluindo as árvores do cemitério;
-Colocação árvores na Urbanização Passal e junto ao Pavilhão
-Acção LIMPAR PORTUGAL – fomos a 2ª freguesia a
aderir, bom desempenho e mais uma vez obrigado a todos aqueles que
contribuíram.
-A limpeza da Freguesia é sempre uma preocupação e mesmo
sabendo que ainda há muito a melhorar progrediu-se imenso.
-Proporcionámos estágios profissionais a 4 senhoras da
Freguesia no âmbito da Jardinagem;
-Criamos o “Site” da Junta de freguesia – Visitem, sugiram,
opinem…
-Concepção da nova imagem gráfica da Freguesia;
-Promovemos o espectáculo de circo realizado no recinto da
sede da Junta de Freguesia;
-Arranjo da “rotunda” de Belmonte mediante a oferta que
houve de uma mesa e bancos em granito;
-Participação na limpeza do campo de jogos e respectivo
recinto do GCDV;
-Pedido de instalação de água no agora denominado Cantinho
de Belmonte;
-Colocamos novos Contentores na Freguesia como no
interior do Cemitério Vila Caiz (2), Rua do Tapadinho (1), Urbanização
Casa Nova (1), Agueiro (1) e colocação ecoponto também no Agueiro
e Junto ao campo de Futebol.
-Procedemos à limpeza de todo o recinto da Nª Sra. da graça,
disponibilizando assim, um espaço aprazível, limpo (colocação de
contentores durante a festa), colaborando assim, nos grandes eventos da
nossa freguesia ajudando e incentivando (ex: colocação de pinhas…)
-Procedemos à análise das águas dos fontanários públicos;
-Alteramos a água que estava em frente ao cemitério para o
seu interior.
-Limpeza das minas da água do fontanário do Cruzeiro, Lugar
Novo (com a substituição de toda a tubagem);
-Promovemos e realizamos o Passeio dos Idosos. O destino
foi a cidade de Coimbra, o passeio decorreu num ambiente de grande
alegria e amizade;
-Participamos no convívio IDADE DE OURO promovido
pela C.M.A.;
-Promovemos o concerto musical na Sra. Da Graça pela
Banda Música de S. Martinho de Mancelos.
-Reparamos a cobertura do palco de Passinhos;
-Iniciamos a aplicação de herbicida em Ruas da Freguesia;
-Limpeza com tractor (corta-mato) das ruas da freguesia,
(5 anos que não vinha cá);

-Entrevista NFM – convidamos todas as associações para
participarem no programa;
-Reunião CLAS
-Reunião Agrupamento Escolas
-Reunião com Comissão de Festas da Sra. Da Graça
-Entrevista ERA FM – novamente com a representação das
associações;
-Reunião com Comissão de Festas da Sra. Da Graça

SEGURANÇA

-Está a ser executado o projecto para instalação
de um parque infantil atrás do fontanário do Cruzeiro;
-Está em curso a concepção do projecto para a
instalação do miradouro no alto da Sra. Da Graça;
-Alargamento do Cemitério de Passinhos;
-Foi-nos cedido terrenos para procedermos ao
alargamento da Rua Aldeia Nova e Rua do Alto.
-Foi-nos cedido terrenos para largamento na
Travessa do Cruzeiro.
-Pavimentação dos espaços resultantes do
alargamento na Rua das Enfincas e Rua D. Eduarda
Matos;
-Pavimentação do Cantinho de Belmonte;
-Levantamento topográfico da Rua da Pena para
posterior elaboração do Projecto;

-Construção do muro da Rua dos Silveiras;
-Colocação de Grelhas os aquedutos em Outeiro, Vilarinho,
Passinhos, Outeirinho;
-Acção Informação intitulada “ IDOSOS EM SEGURANÇA “

ACÇÃO SOCIAL
-Procedemos à entrega de Cabazes de Natal na quadra
natalícia 2009;
-A Junta de freguesia apoia o Centro Cívico e Social de Vila
Caiz, com a atribuição de um subsídio mensal para fazer face às despesas
do transporte com os utentes e ainda contribui na disponibilização dos
almoços através da cantina da EB1 mediante o pagamento de 1,75€ por
cada almoço.
-Iniciativa rastreio no decorrer da Festa da Nª Sra. Da Graça;
-Farmácia - Não podemos deixar de manifestar a nossa
alegria e fazer votos de congratulação pela abertura da Farmácia na
nossa freguesia. Sem dúvida uma grande mais-valia.

-Visita do Sr. Presidente da Câmara Dr. Armindo Abreu e
do Sr. Vereador Carlos Pereira no dia 4 de Maio. Nesta visita o Sr.
Presidente da Câmara assumiu o compromisso de pavimentar a Rua de
Aldeia Nova e por a concurso a pavimentação desde o Cemitério até
Selala (o projecto ainda se encontrava em fase de elaboração). O Sr.
Presidente no seguimento do nosso pedido para ceder o lote de terreno
pertença da C.M.A. que confronta com a sede da Junta, concordou
com a sua cedência e já foi o mesmo devidamente demarcado pelos
responsáveis para assim o utilizarmos para os fins que acharmos
convenientes.
-Reunião com Vereadora Dra. Octávia Clemente (temas
em agenda: -PDM e transferência do lote de terreno para a junta de
Freguesia );
-Reunião com Vereador Dr. Hélder Ferreira juntamente com
representante da Comissão de Festas da Nª Sra. Da Graça;
-A Junta de Freguesia fez-se representar na recepção ao
escritor Mia Couto, na sequência do convite formalizado pelo Sr. Dr.
Eliseu Pinto.
-Reunião com Sr. Presidente da Câmara no dia 29 de Julho
– Linha do Tâmega;
-Reunião com o sr. Director Centro Saúde, Dr. Carlos
Guimarães e Engº Póvoas representante da ARS Norte – tema
UNIDADE DE SAÚDE DE VILA CAIZ. Nesta mesma reunião foi
afirmado pelos responsáveis que o encerramento nunca esteve em
causa e que se iriam, conforme nossa solicitação, proceder a algumas
alterações nas instalações ;
-Presença no XXIII Festival Folclore do Rancho de Vilarinho;
-Festa de Folclore do Rancho da Casa do Povo da Livração.
-Reunião com Vereador da Educação Dr. Abel Coelho;
-Reunião com Vereador Carlos Pereira;
-Presença na Bênção das Instalações do Centro Cívico e
Social de Vila Caiz;

PRÓXIMOS
PROJECTOS

