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Junta inaugurou Miradouro no alto da Srª da Graça

Ampliação Cemitério Passinhos

Pavimentação Rua Aldeia Nova

Projecto da Casa 
Mortuária ganha forma

INFOMAIL

Pelo terceiro ano 
consecutivo, a Jun-
ta de Freguesia Vila 
Caiz edita o Boletim 
Informativo, onde se 
pretende dar a co-
nhecer o que de mais 
relevante aconteceu 
durante o último ano 
de mandato.

Mensagem do Presidente



Mensagem do Presidente

Há três anos, numa tarde 
fria e muito conturbada, to-
mei posse como Presidente da 
Junta de Freguesia, bem como 
toda a restante equipa que 
apresentei e me acompanha.

Três anos depois, reconhe-
ço que tomei a melhor opção 
quando decidi candidatar-me 
a Presidente da Junta de Fre-
guesia de Via Caiz. Hoje, mais 
do que nunca, sinto que é pos-
sível contribuir de uma forma 
ativa para a melhoria das con-
dições de vida em comunida-
de. É efetivamente possível 
mudar, com trabalho, dedica-
ção e empenho concretizamos 
projetos, fazemos obra mesmo 
num tempo muito difícil como 
é este em que vivemos.

Também acredito que é 
possível contribuir para uma 
melhor opinião das pessoas 
acerca dos que exercem car-
gos políticos mas, para isso, é 
essencial que a transparência, 
a sinceridades, a frontalidade 
e acima de tudo, a verdade 
sejam uma constante na ad-
ministração e na gestão dos 
dinheiros públicos. 

Tenho orgulho no caminho 
trilhado e congratulo-me pe-
los feitos e objetivos já alcan-
çados. Muito ainda há a fazer, 
não tenho dúvidas…e nunca 
nos daremos por satisfeitos.

Durante este último ano, des-
tacamos as seguintes obras:

- Alargamento do cemitério 
de Passinhos;

- Retificação e pavimentação 
da Rua de Aldeia Nova, bem 
como, construção muro de su-
porte;

- Miradouro da Sra. da Graça 
e respetiva inauguração;

- Pavimentação Rua do Can-
to;

- Arranjo e pintura das Para-
gens do Autocarros;

- Repavimentação rua em 
frente estação Vilarinho;

- Alargamento da Rua Re-
monde;

- Eletrificação da Rua das 
Cerdeiras;

- Pavimentação da Viela da 
Lapeira e início de obras na 
Rua da Ametade (junto “Car-
valheira” com reconstrução de 
muro).

Quero também realçar o 
compromisso assumido entre 
o Sr. Presidente da Câmara 
Dr. Armindo Abreu, o Sr. Padre 
António Fontes e esta Junta 
de freguesia para a constru-
ção da Casa Mortuária, que a 
curto prazo queremos colocar 
a concurso, pois o projeto en-
contra-se em fase final de ela-
boração. 

Neste caminho, impõe-se 
um reconhecimento a todos 
os que sempre acreditaram 
neste projeto e colaboraram 
connosco. 

Aos elementos do Executivo 
Camarário, dirigentes asso-
ciativos, agentes escolares, 
paróquia, mundo empresarial, 
instituições sociais, autarcas, 

serviços da Câmara Munici-
pal e aos cidadãos envolvidos 
desde a primeira hora, deixo o 
meu profundo agradecimento.

Aos restantes elementos do 
meu executivo e membros 
da Assembleia de Freguesia, 
agradeço todo o empenho e 
solidariedade!

Estou muito grato a todos os 
meus amigos que estiveram 

sempre a meu lado, ajudando-
me nos momentos menos bons 
e celebrando as conquistas em 
conjunto.

 
Juntos… Construímos Mais 
Desenvolvimento!

 
Obrigado.

António Jorge Ricardo

Inauguração Miradouro
Foi com satisfação e num ex-

celente ambiente que decorreu 
a inauguração do Miradouro da 
Sra. da Graça. Na inauguração 
esteve presente o Exmo. Sr. 
Presidente da Câmara Munici-
pal, Dr. Armindo Abreu, todos os 
membros do executivo da nossa 

freguesia, Sr. Presidente e vá-
rios membros da Assembleia de 
Freguesia, Vereadores, Deputa-
dos Municipais, Presidentes de 
Junta, Sr. Padre António Fontes 
e populares que se quiseram 
juntar. Foi sem dúvida uma 
grande tarde para a nossa ter-

ra, pois além de ficarmos com 
um equipamento que nos orgu-
lha e que é um cartão de visi-
ta, também prova que havendo 
vontades e empenho as obras 
acontecem. A presença do exe-
cutivo municipal, com destaque 
para o Exmo. Sr. Dr. Armindo 
Abreu, apenas comprova o bom 
relacionamento que existe en-
tre este executivo e o executivo 
camarário. À Câmara Municipal 
e ao seu Presidente em particu-
lar o nosso obrigado.

Foi uma tarde que também 
serviu para anunciar que a bre-
ve prazo será construída a casa 
mortuária que só é possível de-
vido à cooperação entre Junta, 
Câmara e Comissão de Fábrica 

(Igreja). Assim, agradecemos ao 
Sr. Padre António Fontes pela 
disponibilização do terreno jun-
to à Igreja e mais uma vez ao 
Sr. Presidente da Câmara pela 
disponibilização de uma verba 
financeira para o efeito.

O bom relacionamento exis-
tente entre autarquias, institui-
ções, organismos, associações e 
sociedade civil foi desde o início 
do nosso mandato uma priorida-
de e meta a atingir como parte 
integrante do tempo novo que 
defendemos para Vila Caiz e…
estamos a cumprir.

     Reorganização Administrativa 
Novo Mapa concelho de Amarante
O mapa aprovado pela Unidade Técnica 
da Assembleia da República, foi o seguinte:

Realçamos o facto de não 
existir qualquer alteração à 
nossa freguesia e também com 
a freguesia vizinha - Louredo. 
Assim, relativamente à nossa 
Freguesia tudo continuará igual 
como até hoje, quer em termos 
de administração, gestão, fun-
cionamento e território.

Freguesia agregadas:

- Real, Oliveira e Ataíde
- Figueiró S.Tiago e Figueiró 
Sta. Cristina
- Freixo de cima e freixo de 
Baixo
- Vila Garcia, Chapa e Aboim
- S.Gonçalo, Cepelos, Mada-
lena e Gatão
- Olo e Canadelo
- Aboadela, Sanche e Várzea
- Bustelo, Carvalho de Rei e 
Carneiro

António Jorge Ricardo



Numa entrevista ao jornal lo-
cal “Sem Margens” o presidente 
da Junta de Vila Caiz, António 
Jorge Ricardo, falou do compro-

misso que assumiu, aquando da 
candidatura, para estes quatro 
anos no seu primeiro mandato 
naquela autarquia.

“Propus, com a colaboração 
de todos, encontrar as soluções 
e o caminho a seguir, estabele-
cendo um diálogo permanente 
de modo a ser possível construir 
uma verdadeira alternativa de 
desenvolvimento para a nossa 
freguesia”, referiu, enunciando 
alguns dos projectos que consi-
dera essenciais:  implementação 
do ATL (a funcionar desde 2010), 
construção do Miradouro na Sra. 
da Graça (inaugurado em Julho 
deste ano), transformação da 
Rua da Pena numa via pedonal/
ciclovia e espaço lazer (o proje-
to já foi apresentado em Assem-
bleia de Freguesia), construção 
de um anfiteatro ao ar livre tam-
bém na Sra. da Graça.

“Comprometemo-nos também, 
com algumas pavimentações que 
já se encontram concretizadas 
como sendo a Rua Carvalhal/Se-
lala – obra da responsabilidade 
da CMA; Travessa do Tapadinho; 
Rua do Canto; Rua D.Eduarda 

Matos; Rua Cantinho Belmonte; 
alargamento Rua Enfincas; alar-
gamento Rua D. Eduarda Matos, 
levamos a efeito a construção de 

vários muros visando a segurança 
e alargamento de vias de comu-
nicação, pavimentamos o cemi-
tério de Passinhos e já se encon-
tra concluído o alargamento do 
mesmo, pintamos o cemitério 
Vila Caiz, ajardinamos a rotunda 
de Belmonte e a da Urbanização 
do Passal, construímos e colo-
camos paragens de autocarros, 
construímos bases para conten-
tores e eco-pontos, entre outras 
obras”, acrescentou.

Na entrevista o presidente da 
Junta adiantou que está em fase 
bastante adiantada a execução 
do projecto para a construção 
de uma casa mortuária, ressal-
vando o  compromisso da oferta 

do terreno por parte do presi-
dente da Comissão Fabriqueira, 

padre António Fontes e da atri-
buíção de apoio financeiro por 
parte do presidente da Câmara, 
Dr. Armindo Abreu.

“Pretendemos ainda, pavimen-
tar a Rua Nª Sra. da Graça (Sta. 
Cruz), Rua de Vilarinho e Passi-
nhos, Rua da Aldeia Nova (obras 
que já se encontram a decorrer) 
e terminar as obras referentes 
ao alargamento da Sede Junta, 
iniciadas no mandato anterior, 
para as quais é fundamental o 
apoio da CM Amarante”, ano-

tou.
Questionado sobre os princi-

pais impedimentos à concretiza-
ção dos objetivos António Jorge 
Ricardo revelou alguns imprevis-
tos que impossibilitaram a con-
cretização de alguns projetos.

“A gestão que encontramos, 
uma gestão incompreensível, 
com um passivo não quantifica-
do e quando se apurou depara-
mo-nos com uma valor assusta-
dor, sem dúvida uma situação 
lamentável e que fica marcada 
pelo rotundo falhanço dos seus 
responsáveis que originou graves 
consequências quer a nível fi-
nanceiro, quer a nível de funcio-
namento para o executivo que 
lidero e a situação económica e 
financeira com que o país se de-

para, que fez com que houvesse 
uma diminuição acentuada de 
receitas desde 2010, quer da 
parte da CM Amarante, quer da 
parte do poder central que atin-
girá no final do corrente ano o 
valor de cerca 60.000,00€ o que 
para nós é brutal”. 

Instado a avaliar a interação da 
freguesia com a sociedade civil o 
presidente da Junta considerou 
que tem sido muito positiva, fru-
to do “desenvolvimento e apro-
fundamento de parcerias”.

“A Junta de Freguesia de Vila 
Caiz reconhece no associativismo 
uma grande mais-valia da socie-
dade, devendo por isso apoiar as 
suas iniciativas, segundo regras 
de isenção e transparência.

Na entrevista António Jorge 
Ricardo destacou ainda “o gran-
de potencial humano e o espíri-
to associativo que faz com que 
tenhamos uma boa resposta ao 
nível cultural, desportivo e so-
cial”.

Quanto a desafios para o fu-
turo, assumiu: “num tempo em 
que as palavras de «crise» e 
«dificuldade» pairam constan-
temente sobre nós, o grande 
desafio que temos pela frente 
é concretizarmos algumas das 
obras já mencionadas, pois pelo 
que representam e pelo que sig-
nificam para a população de Vila 
Caiz são de extrema importân-
cia. Acredito que com esforço, 
dedicação, trabalho, competên-
cia e com a colaboração e apoio 
da CM Amarante chegaremos a 
bom porto”.

“Vila Caiz tem um grande potencial 
humano e espírito associativo”

António Jorge Ricardo em entrevista ao jornal “Sem Margens”

Rua do Canto

Rua de Vilarinho

Mensagem Presidente da Assembleia Freguesia
No ano passado dizia que me 

sentia orgulhoso por presidir 
à Assembleia de Freguesia de 
Vila Caiz, apesar das sessões 
nos dois primeiros anos não 
terem sido fáceis de dirigir, 
como foi testemunhado por 
muita da população da nossa 
Freguesia, que assistiram às 
reuniões.

Felizmente no último ano as 
sessões têm sido mais pacífi-
cas, logo mais benéfico para 
a Freguesia, o que me apraz 
registar e aplaudir.

Dizia também que o futuro 
não seria fácil, o que de fac-
to se veio a confirmar, contu-
do e apesar das dificuldades, 
o executivo presidido pelo Dr. 
António Jorge Ricardo não cru-
zou os braços, muito pelo con-
trário, e continuou o trabalho 
árduo que está à vista de toda 
a gente, dando continuidade 
às obras que se comprometeu 
a realizar.

Pelo empenho, dedicação e 
rigor, apesar da crise em que 
vivemos, não tenho dúvidas 

que o executivo tudo fará para 
continuar a engrandecer e 
desenvolver, esta nossa linda 

Freguesia.
Apelo a toda a população de 

Vila Caiz, que continuem a 
participar nas Assembleias de 
Freguesia, se possível ainda 
com mais assiduidade, mos-
trando com a vossa presença, 
que estão atentos tal como 
nós, ao que se vai passando no 
dia-a-dia na nossa Freguesia.

Resta-me desejar a todos vós 
um Feliz e Santo Natal, assim 
como um Próspero Ano Novo.

Joaquim Peixoto Moreira

ATL 2012

Rua  Remonde



As longas noites gélidas e as 
ensombradas manhãs de nevo-
eiro que nos visitam nos dias 
de Inverno, parecem refletir 
a tristeza e a incerteza que 
percorrem os nossos dias. Mes-
mo em época Natalícia, somos 
constantemente bombardea-
dos com os mesmos temas: cri-
se, austeridade, desemprego, 
pobreza…É difícil conseguir-
mo-nos abstrair desta realida-
de que ensombra diariamente 
o país, que está a estrangular 
as famílias e a fazer esmorecer 
os seus sonhos e os seus proje-
tos, muito em particular quan-
do somos nós a vivenciar esses 
mesmos problemas ou as pes-
soas que nos são próximas. No 
entanto, mesmo com todas es-
tas adversidades, é com agrado 
que olhamos para a Freguesia 
de Vila Caiz e vemos o traba-
lho que tem sido feito. Quando 

há muitos recursos disponíveis, 
é relativamente fácil mostrar 
obra feita. Contudo, com a es-
cassez financeira que assola os 
particulares e as instituições, é 
difícil (quase impossível) con-
cretizar objetivos e colmatar 
algumas das necessidades da 
população. Neste contexto de 
dificuldade e incerteza, bem-
haja quem ousa arriscar fazer 
alguma coisa, pois realmente 
é uma ousadia, após três anos 
de trabalho e com todos estes 
constrangimentos, ter ainda a 
ambição de querer fazer mais 
e melhor. E muito se tem fei-
to durante estes anos em Vila 
Caiz…

Situada entre a montanha 
e o vale, com o Rio Tâmega a 
seus pés, Vila Caiz possui uma 
beleza natural inquestionável. 
Contudo, há sempre melhora-
mentos que podem ser feitos, 

não só para manter essa bele-
za, como também para tornar 
a freguesia num local aprazível 
para viver e para visitar. Neste 
sentido, denota-se a preocupa-
ção do atual Executivo no ar-
ranjo e limpeza das vias de co-
municação ( são várias as ruas, 
travessas e vielas que têm so-
frido melhoramentos conside-
ráveis durante estes três anos) 
e dos espaços de utilização pú-
blica (construção do Miradouro 
da Sra. da Graça, alargamento 
do Cemitério de Passinhos, ar-
ranjo dos dois Cemitérios da 

Freguesia, espaços ajardina-
dos, início do projeto da Casa 
Mortuária, etc…). Todavia, não 
se pode avaliar o trabalho de-
senvolvido apenas e somente 
pelas obras visíveis. Toda a dis-
ponibilidade demonstrada ao 
longo deste tempo para ir de 
encontro às necessidades da 
população (um dos projetos a 
referir neste parâmetro é sem 
dúvida a implementação do ATL 
em tempo de férias escolares), 
para representar a Freguesia da 
melhor maneira possível e para 
apoiar as instituições/coletivi-
dades locais (Escolas, Centro 
de Convívio, Rancho Folclórico, 
Associações Desportivas, entre 
outras). 

Certo é que nem sempre é 
possível atingir os objetivos 
definidos e ainda muito há para 
fazer, nomeadamente no que 
diz respeito a todo o processo 

que envolveu o encerramento 
da Linha do Tâmega, a imple-
mentação da ETAR na Freguesia 
ou mesmo a construção do Par-
que de Lazer na Rua da Pena. 
Temos que ter consciência de 

que os tempos que se avizi-
nham serão ainda mais difíceis 
que os atuais. Não se podem 
criar ilusões fantasiosas ou uto-
pias quanto a futuros projetos, 
e este deve ser um sentimento 
coletivo, independentemente 
das ideologias pessoais e do 
quadrante político de cada um. 
As decisões terão que ser mais 
bem ponderadas e serão ainda 
mais arriscadas.  

E como estamos em plena 
época Natalícia, resta relem-
brar o que já dizia o poeta: 
“Eles não sabem, nem sonham, 
que o sonho comanda a vida. 
Que sempre que um homem 
sonha, o mundo pula e avan-
ça, como bola colorida entre 
as mãos de uma criança.” E é 
desta forma, com sonho e com 
magia, que devemos encarar o 
futuro, mesmo num contexto 
de tantas adversidades, para 

que a vida possa ser mais do 
que uma soma de dias e de 
horas e a nossa existência en-
quanto seres humanos possa 
deixar alguma marca positiva. 

Vera Belchior

Para o ano de 2013 gostaría-
mos de ver concretizadas vá-
rias obras, como sejam:

- Construção Casa Mortuária;
- Pavimentação da Rua da 

Sra. da Graça/Banho;
- Pavimentação Rua de Vilari-

nho / Passinhos;
- Rua da Pena (parte);
- Pavimentação da Rua da 

Serra, Tvª Pdre António Maga-
lhães e Rua do Roço.

Sabemos que os tempos são 

difíceis, que a conjuntura fi-
nanceira é adversa, mas tudo 
faremos para continuara a 
engrandecer a nossa terra e 
a melhoria de vida dos nossos 
concidadãos.

Contamos com o apoio da Câ-
mara Municipal para a realiza-
ção de parte destas obras, aliás 
como sucedeu no presente ano 
para o alargamento do Cemi-
tério de Passinhos e pavimen-
tação da Rua de Aldeia Nova, 

pois a Junta de Freguesia por si 
só não dispõe de meios finan-
ceiros necessários para a con-
cretização de algumas obras 
atrás mencionadas.

Prometemos estar cada vez 
mais atentos aos problemas 
sociais que podem surgir aten-
dendo à situação difícil que 
vivemos e que infelizmente 
tenderá a acentuar-se. 

Queremos continuar a fazer 
uma gestão de modo a que 

todos saibam que na Junta de 
Freguesia há sempre a dispo-
nibilidade, a vontade e o em-
penho em trabalhar para MAIS 
DESENVOLVIMENTO.

Perspetivas para 2013

Com sonho e com Magia…

Contactos úteis

Junta de Freguesia
Tel/Fax. 255 739 611
Telm. 965057180/961859040 
email: junta@vilacaiz.pt
assembleia@vilacaiz.pt

Centro Saúde Vila Caiz
Tel. 255 731 848

CMA. Tel. 255 420 200

GNR. Tel. 255410260/2
Tlm. 962094011

Hospital
Tel. 255 410 500

Paragens de autocarros
Reunião sobre transportes 
Vilarinho-Passinhos

25º Festival do Rancho 
Folclórico de Vilarinho

Passeio Convívio 2012

Rua da Pena


