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A JUNTA DE FREGUESIA, DESEJA A TODOS UM SANTO E FELIZ NATAL,
BEM COMO UM ANO DE 2016 CHEIO DE SUCESSOS.
António Jorge Ricardo
Manuela da Conceição Barbosa
José António Ferreira

MARCHAS DO JUNHO

Caros Vilacaizenses,
Pelo sexto ano consecutivo e, nesta época festiva, nesta
quadra Natalícia de encontro das famílias, de aproximação,
de paz e amor fraterno, dirijo-me a Todos Vós, para desde já
manifestar e desejar-Vos um Santo e Feliz Natal e um Ano de
2016 com prosperidade e saúde para todos e ainda partilhar
o que foi mais um ano da atividade da Junta de Freguesia.
O ano que agora finda foi um misto de expectativas, concretizações, revés e confirmações.
No ano de 2015 terminamos a pavimentação da estrada que liga Sra. da Graça a Banho e Carvalhosa, Louredo
e Pidre, lançamos o concurso para a pavimentação da Rua
de S. Miguel, com obras previstas para o primeiro trimestre
de 2016. É também o ano em que está a ser projetado pelo
reputadíssimo Arquiteto Sidónio Pardal o percurso pedonal
desde Amarante até Vila Caiz junto ao Rio e o ano em que
ficou definida a intervenção do arranjo do largo de Vilarinho.
Foi o ano do início das obras de requalificação da EB1,
uma obra muito ambicionada e necessária e que por razões
injustificadas e alheias à nossa vontade e do Sr. Presidente da
Câmara, não permitiram o normal decurso da empreitada
de modo a que estivesse terminada durante o presente ano.
Foi também assim, com a colocação do sintético no campo
do GCD Vila Caiz, neste ano de feito histórico com a subida
à Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto e que
devido a procedimentos e posições levaram a que só neste
mês fosse possível lançar o concurso público para a referida
obra. Foi também assim, com o atraso do projeto para requalificação da área envolvente à capela da Nª Sra. da Graça, provocado por exigências dos Srs. Vereadores da Oposição, que
entretanto irão ser ultrapassadas pois, tal requalificação merece, como não podia deixar de ser, o apoio total da Entidade
proprietária do terreno quer quanto ao tipo de requalificação,
quer quanto à utilização pública do espaço.
Mas é também o ano do apoio na aquisição dos manuais
escolares aos alunos que frequentam o primeiro ciclo na
nossa freguesia na parte que não foi suportada pela cãmara
Municipal devido ao impedimento imposto pela oposição ao
executivo camarário. É ano em que se continua a requalificar
espaços, como no cruzeiro, o ano de melhoramentos significativos na iluminação pública como na rotunda do Agueiro
e do Cruzeiro, na Rua da Pena, na Rua das Vinhas, entre
outras. É o ano do Teatro e outras iniciativas culturais, é o
ano da segunda marcha de Vila Caiz nas Festas do Junho.
Foi ainda o ano que deixamos publicamente e muito merecidamente o nosso muito Obrigado ao Sr. Padre Jorge Nunes pela obra e trabalho realizado e ainda pelo lançamento
de projetos que serão, sem dúvida, uma grande mais-valia
para a nossa Terra e também o ano em que manifestamos
os nossos sinceros desejos das maiores felicidades para o Sr.
Padre Mário Jorge.
Foi assim, pelo sexto ano consecutivo, que continuamos a
trabalhar por Vila Caiz e para Vila Caiz com a mesma vontade e a mesma entrega para continuarmos com MAIS DESENVOLVIMENTO e AFIRMAR VILA CAIZ.
É assim que chegamos a mais um final de ano com o sentimento de dever cumprido mas sobretudo cheios de muitas
expectativas e muito otimismo para o ano de 2016.
Termino renovando os Votos de um Santos e Feliz Natal,
bem como um ótimo 2016.
António Jorge Ricardo
Presidente Junta Vila Caiz

OBRAS NO ESPAÇO EXTERIOR
DA JUNTA DE FREGUESIA DE VILA CAIZ

São já visíveis as obras na área envolvente à sede da Junta de Freguesia de Vila
Caiz. Apesar de ainda não estar terminado, o arranjo urbanístico irá possibilitar
claras melhorias no exterior daquele espaço em termos de segurança, circulação
e embelezamento.
Os cidadãos que se desloquem àquele espaço após a conclusão das obras poderão
usufruir de um ambiente mais apelativo, arranjado e limpo.

CONCLUÍDA PAVIMENTAÇÃO DA
ESTRADA DE ACESSO À SRA.DA GRAÇA

A pavimentação da estrada que liga o lugar
de Sra. da Graça, em Vila Caiz, às localidades
vizinhas de Banho e Carvalhosa, Louredo e
Vila Meã ficou concluída no início deste ano.
Esta obra torna-se assim numa mais-valia
para a freguesia já que permite a deslocação
de pessoas de outras freguesias até à Capela
da Sra. Da Graça.
Refira-se que a obra, iniciada no ano
transato, só foi possível devido à conjugação
da vontade da Junta de Freguesia com o total
apoio e empenho do presidente da Câmara
Municipal de Amarante.

OBRAS PARA CAMPO SINTÉTICO
DO GCD VILA CAIZ EM FASE DE CONCURSO
A proposta de melhoramento do campo do GCD Vila Caiz foi
aprovava por unanimidade em reunião de Câmara, depois de ter sido
recusada pela oposição, encontrando-se já em fase de concurso conforme anúncio de procedimento nº.-7801/2015 do Diário da República nº
245 de 16 de Dezembro de 2015.
O projeto, orçado em 315.000€, prevê não só a colocação do piso
sintético mas também obras ao nível de suporte de terras e muros.
Esta medida permitirá que o GCD Vila Caiz, uma vez subido de
divisão, possa disputar em melhores condições o escalão do campeonato que conquistou e essencialmente oferecer condições ideais para a
prática desportiva de crianças e jovens
A Estrada Municipal 724 (EM
– 724), localmente conhecida
como Rua de S. Miguel, vai ser
pavimentada. A obra encontra-se
em concurso para colocação de
betuminoso.
A população em geral e particulamente as de Belmonte, Francos, Senhora da Graça e Aldeia
Nova verão o acesso facilitado.
As obras incluirão também
arranjos em termos de estacionamento e coloção de árvores.

RUA DE SÃO MIGUEL VAI SER PAVIMENTADA

O dia 9 de Fevereiro ficou marcado como o dia
de início das obras de remodelação da EB1 Vila
Caiz. A 1ª fase da obra, que diz respeito ao restauro e aumento dos interiores, está já concluída.
A 2ª fase do concurso, correspondente a arranjos exteriores e acessos, muros e coberturas,
será lançada no início do mês de Janeiro. Refira-se que tal atraso é totalmente alheio à vontade
da Junta de freguesia de Vila Caiz e da Câmara
Municipal de Amarante, devendo-se esta demora ao levantamento de dúvidas, quanto ao
procedimento da obra, por parte do vereador do
movimento independente na oposição.
Atualmente as crianças encontram-se a ter aulas nas instalações que, provisoriamente, foram
criadas para as acolher até à data de conclusão de

PAVIMENTAÇÃO
TRAVESSA DE
BELMONTE

REMODELAÇÃO DA EB1 VILA CAIZ

obras.
A colaboração e compreensão dos pais, professores, auxiliares e restante comunidade é essencial
para o sucesso desta importante iniciativa, já que
com estas obras as crianças terão todas as condições de comodidade ao nível físico e de segurança
para, assim, frequentarem um ensino com mais
qualidade.

Em Maio, a Junta de Freguesia procedeu à pavimentação
na Travessa de Belmonte.
Mais uma obra realizada a pensar na facilidade de
circulação e que concretiza
o objetivo e missão desta
Junta, o desenvolvimento da
freguesia, quer a nível de infraestruturas quer a nível de
acessos.

OBRAS RUA
DA ENCOSTA

A Junta de Freguesia levou a cabo, em Setembro, a
obra de infra-estruturacão da rua da Encosta com rede
de saneamento e água para posterior pavimentação.
Esta foi mais uma obra realizada para o aumento
do bem-estar e qualidade de vida da população.

PARTICIPAÇÃO DA FREGUESIA
DE VILA CAIZ NAS FESTAS DO JUNHO

Foto alusiva ao tema “ Vila Caiz encontro de paisagens”

Com o tema “Vila Caiz, Encontro de
Paisagens” a Freguesia de Vila Caiz desfilou
nas Marchas do Junho, no âmbito das afamadas festas do primeiro fim-de-semana
do mês de Junho, em Amarante.
O Campo da Feira recebeu várias
freguesias que se fizeram representar naquela que foi a avenida central da festa, no
Domingo de Junho.
Com garra, alegria e determinação os
dedicados figurantes vilacaizences não desiludiram e encantaram o público que vibrou
com todo o espetáculo proporcionado.

FESTAS
EM HONRA Nª SRA. DA GRAÇA

FESTA DE S. JOÃO

No final do mês de Junho teve lugar a festa de
S. João com a participação da marcha que a freguesia apresentou nas festas do Junho. A concentração aconteceu junto à sede do GCD Vila
Caiz saindo em desfile para o campo de futebol
onde se realizou a esperada atuação.
Na festa não faltaram as sardinhas, os pimentos assados, as febras, as bifanas, o caldo
verde e todos os petiscos habituais, indispensáveis a uma verdadeira folia são joanina.
O grupo “PÉ DE DANÇA” teve as honras
do encerramento desta festa popular.

Os meses de Julho e Agosto são meses
de festa em Vila Caiz. As Festas em honra
da Nª Sra. Da Graça são o ex-libris da freguesia que, todos os anos, se prepara para
assistir às grandiosas festividades.
Este ano não foi exceção e animação
não faltou no último fim-de-semana de
Julho e primeiro de Agosto. Bombos, fogo
de artificio, bandas populares, artistas de
renome, ranchos folclóricos, procissão das
velas são a receita para o sucesso desta festa
que já é conhecida como sendo das maiores
festas do concelho de Amarante.

XVIII FESTIVAL DO RANCHO FOLCLÓRICO
DE VILARINHO, VILA CAIZ
O Rancho Folclórico de Vilarinho
realizou, em Julho, mais um festival dedicado a esta dança tradicional portuguesa.
Com a presença de vários grupos convidados, o serão foi de grande animação.
A dança foi o mote para uma excelente
noite de convívio onde marcarmos encontro com os usos, costumes e saberes
do nosso Portugal.
Este Festival tem carácter obrigatório
para a população da freguesia que já não
passa um Verão sem a sua tradicional noite de folclore. Este ano o evento contou
com a presença do vereador André Costa
Magalhães.

RANCHO FOLCLÓRICO DE
VILARINHO NO XI ENCONTRO
DE CANTORES DE JANEIRAS

Rancho Folclórico de Vilarinho, Vila Caiz,
marcou presença no XI Encontro de cantadores
de Janeiras 2015, promovido pela CM Amarante.
O grupo está de parabéns pela excelente participação e contributo para um evento de sucesso.

BOAS VINDAS
AO PÁR0CO
MÁRIO JORGE FERREIRA

Fotos: Foto Costa

O Padre Mário Jorge foi nomeado pároco de
Vila Caiz, Fregim e Louredo a 22 de Agosto de
2015 e assumiu a paroquialidade a 27 de Setembro, numa cerimónia solene na igreja matriz de
Vila Caiz. Esta data marca o início de um novo ciclo nas três freguesias que recebem agora um novo
guia espiritual.
Natural de Paredes, com 29 anos, o Pe. Mário
Jorge sempre participou ativamente nos diferentes
grupos litúrgicos como a catequese, os leitores, os
acólitos e de modo particular no grupo coral.
É nas três freguesias da Vigararia de Amarante
que agora se põe ao serviço de Deus e do povo e é

com esperança que a população o recebe.
Foi em clima de festa que o novo pároco foi
recebido. Na intervenção de boas-vindas, o presidente da Junta de Vila Caiz regozijou-se pela sua
nomeação e desejou-lhe sucesso na sua caminhada. “É com profundo júbilo, honra e satisfação que
em meu nome e em nome de toda a comunidade
da Freguesia de Vila Caiz, dou as boas vindas a V.
Exa., Sr. Padre Mário Jorge.
Desde já, desejo-lhe as maiores felicidades para
o trabalho e para as tarefas que tem pela frente.”
O presidente da Junta não deixou, também,
de enaltecer os valores do povo de Vila Caiz

confortando o novo pároco, ao afirmar o espirito acolhedor das gentes da freguesia: “Tal como
aconteceu no passado, não tenho dúvidas, que esta
comunidade saberá recebê-lo e também saberá segui-lo como novo Pastor e guia espiritual. (…) Vila
Caiz é uma terra com potencial, desde logo no seu
povo que é um povo trabalhador e humilde mas
que participa, que se entrega, que adere e abraça
projetos. Possui um património natural e religioso
assinalável, como é o caso desta Igreja (que estou
certo continuará a ser um dos grandes desafios
que terá pela frente) e todo o edificado envolvente,
bem como o lugar da Nª Sra. da Graça, com a
sua Capela e todos os imóveis a ela ligados. Sra. da
Graça, é um local que pode e deve ser a alavanca
de desenvolvimento para a nossa terra e a igreja de
Passinhos, tendo a seu lado o Rio Tâmega.”
António Ricardo assumiu ainda o compromisso da Junta na colaboração com a Igreja e com
o pároco, afirmando “da Junta de Freguesia pode
contar com toda a colaboração, empenho e ajuda,
sempre respeitando os princípios de laicidade dos
poderes públicos. Contudo, não podemos deixar
de reconhecer o papel da Igreja na dinâmica e
bem-estar de uma comunidade”.

ANIVERSÁRIO E DESPEDIDA
DO PÁROCO JORGE NUNES
O Padre Jorge Nunes, Pároco de Vila Caiz,
Louredo e Fregim, festejou o seu aniversário no
dia em que também se despediu do seu rebanho.
Nomeado pelo Bispo do Porto, D. António
Francisco, para assumir funções no Seminário
Menor do Bom Pastor, o acarinhado pároco teve
a sua despedida numa celebração campal no alto
da Nª Sra. da Graça, onde se juntaram centenas
de pessoas das três paróquias presididas por Jorge
Nunes.
A celebração contou com a presença das autoridades políticas da região, o presidente da Junta
de Vila Caiz e presidente da Câmara Municipal
de Amarante, e de alguns sacerdotes, amigos e
colegas.
Os discursos ouvidos foram de agradecimento para com o pastor que tão bem soube tratar a
sua comunidade.
António Ricardo, presidente da Junta de Vila
Caiz, elogiou o percurso do Pároco e a marca que
deixou na população:
“Foram tempos que ficarão para sempre registados nas nossas memórias, quer pela grande
obra espiritual que o Sr. Pe. Jorge realizou junto
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destas comunidades cristãs, quer também pela
obra física já concretizada e por aquela que se encontrava a projetar e a colaborar.
Podemos afirmar que o Pe. Jorge deixa uma
marca, pelo exemplo, pela proximidade, humildade, pelo seu coração, pelos seus gestos, pelos
seus ensinamentos e sobretudo pela grandeza da
sua devoção com que enfrentava a missão a que
estava designado.
Ensinou também, que é possível criar dinamismo se tivermos boa vontade e alegria de viver
em comunidade, e isso foi bem presente nos movimentos que dinamizou e nos novos movimen-

tos que veio a criar. Por estas, e por tantas outras
razões deixará saudades e muitas sementes que,
estamos certos, perdurarão no tempo. É pois,
com enorme prazer, que hoje posso afirmar que
realmente o Sr. Pde. Jorge foi o tal mensageiro
que abriu novos caminhos e janelas de esperança
para as crianças, para os jovens, para as famílias e
idosos. Estreitou e reforçou os laços entre as várias
comunidades e todos os intervenientes da paróquia. Houve momentos que serão inesquecíveis,
que nos fizeram recordar o espírito de partilha,
união, alegria e solidariedade que deve ser a marca de todos os cristãos.”

RASTREIO DE SAÚDE

A Junta de Freguesia apoiou, no mês de Novembro, um rastreio de Hipertensão, Diabetes e Avaliação Nutricional, nas instalações do Jardim Infância
Vila Caiz.
A elevada afluência da população tornou esta iniciativa num sucesso e ao corpo clínico, em especial à
Enfermeira Raquel Janeiro, que foi a grande impulsionadora, a Junta de Freguesia felicita pelo excelente
trabalho.
A Junta de Freguesia considera da máxima importância a consciencialização da população para a
realização deste tipo prevenção pelo que se regozija
pelo sucesso desta acção.

COMPARTICIPAÇÃO DE LIVROS ESCOLARES
A Junta de Freguesia, no ano letivo de 2015/2016,
comparticipou a aquisição dos manuais escolares dos
alunos que frequentam o 1º Ciclo na Freguesia, na parte
que não é suportada pela Câmara Municipal. A comparticipação por parte da Junta de Freguesia é realizada
mediante os escalões de IRS.
Esta medida visa aliviar o orçamento das famílias
da região que, nesta época do ano, fica um pouco mais
apertado com as despesas inerentes ao percurso escolar
das crianças.

ARRANJO DA VIATURA DA
JUNTA DE FREGUESIA

PLATAFORMA
PARA ECOPONTOS/
CONTENTORES NO CRUZEIRO.

COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS “H SARA TRADING”
JUNTO À FARMÁCIA E FONTANÁRIO DO CRUZEIRO
O projeto surge no âmbito de um
protocolo de colaboração estabelecido
entre o Município de Amarante e a empresa “H Sara Trading” que contou com
o envolvimento da Junta de Freguesia.
Tratam-se de dois equipamentos
disponibilizados para a doação de roupa,
calçado e brinquedos que já não são utilizados e que poderão ser reaproveitados.
Os bens podem ser colocados nos
equipamentos situados junto à Farmácia
de Vila Caiz e junto ao Fontanário do
Cruzeiro e, após a seleção, o material que

possa ser reutilizado será distribuído pelos serviços de Ação Social do Município, IPSS´s e Associações de âmbito social que atuam no concelho,
em função dos pedidos e do stock disponível.

EMBELEZAMENTO
E AJARDINAMENTO
DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Com vista a proporcionar todas as condições
de higiene e segurança aos cidadãos na altura do
depósito dos diversos materiais e lixo doméstico,
foi pavimentado e arranjado o espaço atrás do
fontanário do Cruzeiro. Os ecopontos colocados têm agora uma plataforma segura e estável
para facilitar a colocação do lixo e a manutenção
de uma maior limpeza no local.

ASSINATURA DIGITAL
No mês de Novembro, a Junta de Freguesia de Vila
Caiz implementou a assinatura digital. Esta medida
visa simplificar os procedimentos, disponibilizando de
imediato os documentos solicitados.
A população que requeira um qualquer documento, seja um atestado, uma declaração ou outro, terá de
imediato ao seu dispor o documento solicitado.
Esta é uma medida que facilita a vida dos cidadãos
e, por este motivo, a Junta de Freguesia pretende prosseguir com uma política de desmaterialização, desburocratização e simplificação de procedimentos com a
disponibilização a curto espaço de mais serviços digitais aos cidadãos.

SUBIDA DE DIVISÃO
DA EQUIPA SÉNIOR
DO GRUPO CULTURAL
E DESPORTIVO DE VILA CAIZ

A Junta de Freguesia regozija-se pela subida à
divisão de honra da AF Porto da equipa sénior
do Grupo Cultural e Desportivo de Vila Caiz.
Um feito pela primeira vez atingido por esta
equipa que honra e orgulha toda a freguesia.
A Junta de Freguesia felicita a direção, na
pessoa do seu presidente José Luís Ferraz,
equipa técnica, na pessoa do treinador Renato
Coimbra, jogadores e massa associativa.

CASA MORTUÁRIA DE VILA CAIZ NOMEADA
PARA PRÉMIO ESCOLA 2015
CIRCUITO DE ATLETISMO
NO PAVILHÃO DE VILA CAIZ

O Pavilhão Municipal de Vila Caiz
acolheu, em Fevereiro, mais um circuito de atletismo em pavilhão.
O evento desportivo, organizado pela Associação de Atletismo do
Porto e pelo CAT-Clube de Atletismo do Tâmega, contou com o

apoio do Município de Amarante e
da Junta de Freguesia de Vila Caiz.
As provas eram dirigidas a atletas do escalão de Benjamins A,
Benjamins B e Infantis, de Escolas
e Clubes do Distrito do Porto

MARTINHO SARAIVA
CONQUISTA 2º LUGAR
NA 34ª OLIMPÍADA
COLUMBÓFILA NA CATEGORIADE VELOCIDADE
A Junta de Freguesia congratula-se pelo 2º lugar alcançado
por Martinho Saraiva, na 34ª Olimpíada Columbófila, categoria de velocidade a nível Europeu.
Em Budapeste, capital da Hungria, o Vilacaizense Martinho Saraiva recebeu pessoalmente o prémio em virtude de se
ter sagrado Vice-Campeão Europeu.

A obra projetada pelos Arquitetos Raúl Cardoso e Graça
Falcão Vaz - CASA MORTUÁRIA DE VILA CAIZ, foi
nomeada para o Prémio Escola 2015.
Entre os 105 projetos de arquitetura, este foi um dos escolhidos, sendo que esta é a primeira vez que projetos portugueses são selecionados.
A empresa Manuel Vieira & Irmãos, Lda, de Vila Caiz,
foi a construtora desta obra e da obra vencedora do prémio
Escola Award 2015, o Centro de Remo de Alta Competição,
de Vila Nova de Foz Côa.
Para a freguesia este é um motivo de orgulho, já que eleva
o nome da terra e a põe no mapa das grandes obras arquitetónicas nacionais e internacionais.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“PAPIRO SEM LETRAS”
“PAPIRO SEM LETRAS” é título do livro de Emília Gonçalves,
apresentado na EB 2,3 de Vila Caiz, no mês de Julho.
O lançamento do livro teve o apoio da Junta de Freguesia de Vila Caiz
e contou com um momento musical promovido pela Escola de Música
Ritmo, do professor Fernando Oliveira.
O livro conta inicialmente uma linda história de amor que se transforma na necessidade de decifrar um papiro e é a partir daqui que as personagens percorrem um longo caminho que as leva até às invasões napoleónicas e à forma inusitada como o povo lusitano combateu.

PASSEIO CONVÍVIO 2015
Foram momentos de verdadeira comunhão,
alegria, partilha, fraternidade e harmonia entre
centenas de pessoas que participaram no passeio
convívio promovido pela Junta de Freguesia.
Este ano Fátima e Figeuira da Foz foram os
destinos escolhidos e foram muitos os que se
quiseram juntar à festa. Oito autocarros levaram o animado grupo para um dia inesquecível
de convívio e diversão.
Entre miúdos e graúdos, ninguém ficou parado e a animação reinou na Figueira da Foz,
já na paragem de regresso, com a presença da
freguesia de Vila Caiz.
Esta iniciativa contribui para a aproximação
da população enquanto membros de uma comunidade.

APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE TEATRO
“ O JARRO DE BARRO “
A Junta de Freguesia de Vila Caiz promoveu, no dia 11 de Abril, a apresentação da peça de teatro” O JARRO DE BARRO”.
A iniciativa, que teve uma adesão muito significativa por parte da população, teve lugar na EB 2,3 de Vila Caiz e contou com o talento do grupo
de teatro de Bustelo para animar o público numa comédia entre vizinhos,
histórias, intrigas, sempre unidas pelo Jarro de Barro.

CONVÍVIO IDADE DE OURO
Como acontece todos os anos
por ocasião do feriado municipal,
mais uma vez cerca de uma centena de idosos de Vila Caiz participaram na edição 2015 da “Idade
de Ouro”, que juntou, no Parque
Florestal, mais de 4 mil seniores
do concelho de Amarante.
Pelas 13:00, foi servido o almoço oferecido pela autarquia. A
animação ficou a cargo da banda
do Centro Social, Cultural e Desportivo dos Funcionários da Câmara Municipal de Amarante.

O evento, que decorreu no âmbito
das Comemorações do Dia do Município, no dia 8 de Julho, contou com
a presença do presidente da Câmara
de Amarante, José Luís Gaspar, e do
presidente da Junta de Vila Caiz, António Jorge Ricardo.

Caras e caros amigos de Vila Caiz,
Durante o ano que agora termina foi possível
dar início a alguns processos importantes para a
comunidade de Vila Caiz.
Projetos como o passeio pedonal na margem
direita do Rio Tâmega, que ligará o centro da cidade de Amarante a Vila Caiz, bem como o início do
projeto do Parque de Lazer da Senhora da Graça,
são marcos importantes para Vila Caiz, mas também o são no plano de desenvolvimento integrado
que temos para o nosso concelho. É, por isso, com
muito orgulho que vejo já em andamento estes
dossiers.
Além destes, também a requalificação da Rua
de S. Miguel, o arrelvamento sintético do campo
de futebol e a conclusão da requalificação da escola permitirão oferecer à comunidade de Vila Caiz
melhores condições de vida, para um futuro que se
quer melhor para todos.
É pois, com a firme convicção de que o futuro
trará melhores condições para a nossa vivência em
comunidade que aproveito este momento para deixar, a cada uma e a cada um de vocês, os meus desejos de um feliz Natal e de um excelente ano de 2016
Com um abraço amigo,
José Luís Gaspar
Presidente da Câmara de Amarante

