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Caras e Caros Amigos de Vila Caiz,

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO
COBERTURA DO PALCO

FESTA DA JUVENTUDE
SUNSET PARTY 2018

CONFERÊNCIA “ NOVOS
DESAFIOS DA EUROPA”

Nesta época do ano, em que o espirito Natalício nos envolve,
nos arrebata, seja com o brilho das luzes, a decoração das
árvores, a música nas ruas, ou simplesmente e, sobretudo, a
magia da solidariedade e o ambiente que nos remete à paz e
harmonia, dirijo-me a todos Vós para vos desejar umas festas
felizes e fazer votos, para que todos alcancem aquilo que
pretendem durante o ano de 2019.
Mas esta é também, a altura do ano, que serve para fazer
balanços e perspetivar o futuro, que queremos que continue a
ser de concretizações, de realizações de modo a vivermos cada
vez melhor na nossa terra. Quanto ao que se passou na nossa
freguesia, este foi o ano da afirmação de atividades culturais,
lúdicas e festivas da nossa sala de visitas - Sra. da Graça. Foi
assim, com a noite de fados, a noite de teatro, o Karaoke, a
primeira festa da Juventude e, claro, com as nossas já tradicionais
festas que foram um verdadeiro sucesso. Foi também, o ano de
terminar uma grande obra - Rua da Pena. Um orgulho enquanto
presidente, podermos concretizar este sonho. Foi também, o ano
da pavimentação da Rua da Aldeia Nova, uma outra rua muito
necessitada. Foi ainda, o ano da empreitada da cobertura do
palco da Sra. da Graça.
O ano de 2019, será com certeza a continuação e a
concretização de outras obras, a satisfação de ouras
necessidades, de outros anseios e vontades.
Bom Natal e Bom Ano novo.
António Jorge Ricardo (Presidente da Junta de Freguesia)

FRANCISCO ASSIS E LUÍS RAMOS
DEBATERAM DESAFIOS PARA A EUROPA
Uma sala repleta, assistiu ao debate sobre os
Novos Desafios da Europa realizado, em Vila
Caiz, com a participação do eurodeputado do
PS, Francisco Assis, e do deputado do PSD, Luís
Ramos.
No debate, moderado pelo presidente da
Junta de Vila Caiz, António Jorge Ricardo, os
dois destacados políticos, ambos naturais de
Amarante, discorreram algumas considerações
sobre a Europa, defendendo o projeto da União
Europeia e enunciando aqueles que consideram
ser os maiores desafios para esta realidade e as
consequentes ameaças.
“É uma grande honra e privilégio levar a cabo
esta iniciativa na nossa freguesia. Falar da Europa
é discutir e falar da nossa vida e essencialmente
do nosso futuro”, referiu António Jorge Ricardo,
apontando alguns dos grandes desafios com que
a Europa se debate atualmente e enumerando as
grandes conquistas que nas últimas décadas vingaram e transformaram a União Europeia.
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“O processo europeu é muito complexo,
nunca foi simples e sempre esteve envolvido em
demasiada complexidade composto por avanços
e recuos”, considerou Francisco Assis.
“O problema maior é o que nós queremos
ser. É melhor termos ou não termos uma União
Europeia?”, acrescentou o eurodeputado socialista, considerando que em democracia há sempre
alternativas.
Revelando ser favorável ao projeto da União
Europeia, Francisco Assis comentou que a” Europa perdeu e vai continuar a perder importância
e isto é bom, pois significa que o mundo se está a
tornar mais justo, mais equilibrado”.
“A Europa é um projeto original. Se falharmos neste desígnio de uma União Europeia falhamos no essencial”, concluiu.
Por seu turno o deputado social democrata,
Luís Ramos, começou por defender que “a Europa é a melhor solução para Portugal”.
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Para Luís Ramos a União Europeia é muito
mais do que uma força económica onde os valores têm uma preponderância significativa e isso
deve-se refletir num consistente equilíbrio social.
“Portugal pela dimensão que tem não teria
capacidade por si só para fazer grande parte dos
investimentos realizados com financiamento
europeu e nem sempre temos sensibilidade suficiente para reconhecer isso, nomeadamente na
diminuição das desigualdades”, afirmou.
Apontando como grandes desafios para a
Europa a situação instável dos refugiados e migrações, reconhecendo que a União Europeia
não foi capaz de resolver em tempo adequado
essa situação, a economia e o estado social, reforçando que “temos um problema complicado na
questão da desigualdade social que se agrava”.
Entre os presentes destacaram-se a presença
do presidente da Câmara e da Assembleia Municipal de Amarante, vereadores do executivo, autarcas, políticos locais e Armindo Abreu, antigo
presidente da Câmara.
No debate, bastante participado, todos elogiaram a Junta de Vila Caiz pela iniciativa de
promover esta conferência naquela localidade,
fomentando o debate de questões estruturantes
na periferia do concelho e fora dos grandes centros.

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PENA
CONFERE ELEGÂNCIA AO CENTRO DE VILA CAIZ

A conclusão da repavimentação da Rua da
Pena concretiza uma velha aspiração do executivo da Junta de Freguesia em dotar aquela
acessibilidade de condições específicas pelo seu
valor patrimonial e envolvente paisagística, capaz de valorizar aquele acesso e potenciar a sua
utilização pedonal.
A rua, que se encontrava num estado avançado de deterioração, necessitava de uma intervenção profunda que, ao ser realizada, entendeu a
Junta de Vila Caiz, devia valorizar aquela acessibilidade e dotá-la de condições excecionais para
uma utilização multifacetada e capaz de conferir ao centro da freguesia uma certa elegância
urbanística que pelas caraterísticas, valor patri-

PAVIMENTAÇÃO
RUA DA
ALDEIA NOVA

monial e enquadramento paisagístico faz da rua
da Pena um local bucólico a ser conservado.
“Sinto-me bastante realizado com a cuidadosa intervenção que fomos capazes de fazer
na rua da Pena e muito agradecido com a sua
conclusão. Julgo que o tipo de pavimento, os
acabamentos, os cuidados com a preservação
da sua identidade ancestral, tudo contribuiu
para dotar a rua da Pena de caraterísticas que
lhe conferem todas as condições para ser apreciada por quem nela circula diariamente, mas
também por quem nos visita e encontra nesta
rua um lugar de passeio muito peculiar e de
grande atratividade, sobretudo em localidades
mais rurais como Vila Caiz”, refere António
Jorge Ricardo.
“Não posso deixar de agradecer o empenho
da Câmara Municipal de Amarante na execução desta obra, da enorme sensibilidade do seu
presidente, Dr. José Luís Gaspar, do cuidado
dos técnicos e da empresa que executou a empreitada. Todos contribuíram para o sucesso
desta obra que julgo muito orgulha Vila Caiz”,
acrescentou.
Note-se que a obra, correspondendo a um
investimento de 150 mil euros, contemplou a

pavimentação da rua em paralelo e patela, privilegiando, em alguns espaços contíguos, a continuidade do piso que apresentava anteriormente,
a calçada portuguesa.
A antiga Via Romana, importante elo de
ligação à parte alta da freguesia, foi totalmente
restaurada exaltando a beleza paisagística e potencial turístico que envolve aquele troço centenário.

A Junta de Freguesia de Vila Caiz concretizou a pavimentação, em paralelepípedo, da Rua
da Aldeia Nova, uma das acessibilidades mais
antigas da freguesia.
Esta empreitada de beneficiação daquele
acesso decorre depois de se ter procedido ao
alargamento da via.
Proceder à pavimentação do acesso era uma
obra necessária e completa uma profunda intervenção que a Junta de Freguesia realizou na
melhoria das condições de circulação naquela
importante via de acesso.

PAVIMENTAÇÃO
RUA DE ESPORÕES

A Junta de Freguesia de Vila Caiz procedeu
à pavimentação, na parte poente, da Rua de Esporões em paralelepípedo, beneficiando assim a
circulação naquela distância.
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ESPAÇO REQUALIFICADO
POTENCIA NOVAS DINÂMICAS NO
ALTO DA SRª DA GRAÇA

Concluída, em meados do ano passado, a primeira fase de intervenção na Senhora da Graça, a
Junta Freguesia concretizou este ano a cobertura
do palco e o arranjo de uma nova área nas imediações do palco conferindo mais espaço para usufruto das pessoas.
Esta intervenção no alto da Sra. da Graça tem
vindo a conferir aquela zona nobre da freguesia
espaços de maior comodidade, modernidade e
um enquadramento muito agradável como local
de lazer e centro de atração com novas dinâmicas
culturais, recreativas e lúdicas para quem visita a região e faz daquele alto na freguesia, com umas vistas extraordinárias, local de passagem obrigatória.
Para o presidente da Junta Freguesia de Vila
Caiz, António Jorge Ricardo, esta é uma obra determinante pela valorização de um espaço nobre
da freguesia que merecia uma intervenção capaz
de lhe conferir um arranjo apelativo e confortável
para quem procura usufruir de espaços agradáveis
e bem localizados para melhor qualidade de vida.
“Esta intervenção, julgo que por todos muito
apreciada e que confere à zona envolvente da Capela da Sra. da Graça um enquadramento notável,
pode distinguir-nos e certamente com todos os
investimentos que aqui fizemos e o que ainda queremos fazer será um espaço de referência no concelho e na região”, considera António Jorge Ricardo.
Para já quem passa pelo alto da Sra. da Graça
pode usufruir de novos e funcionais espaços de
acesso à Capela, pela parte traseira do monumento, zona do anfiteatro, um miradouro, melhor
eletrificação, palco com cobertura e espaço envolvente mais acessível e cómodo.

Falta executar uma segunda fase, que o presidente da junta espera concretizar até ao final deste
mandato, que contempla a requalificação do parque de estacionamento existente, parque de merendas e criação de uma escadaria de acesso à parte
da frente da Capela.
“Este é um espaço emblemático e era preciso
revitalizá-lo. Queremos ser uma freguesia aberta,
com condições para que mais gente nos visite e este
espaço vem permitir isso mesmo. Quem chega
encontra agora um espaço de excelência. A paisagem, a envolvência e a beleza do enquadramento
vai proporcionar outra envolvência e tornar este
espaço uma âncora na região”, comenta António
Jorge Ricardo, enaltecendo o envolvimento da Câmara Municipal de Amarante na concretização
desta obra.
“O presidente da Câmara de Amarante, Dr.
José Luís Gaspar, compreendeu a importância
desta obra e desde o início também foi um dos
seus grandes entusiastas. Temos que agradecer o
envolvimento e apoio, essencial, do município e
de entidades religiosas na requalificação do alto da
Sra. da Graça e a sua mais valia para a valorização
do nosso território”, realçou o presidente da Junta.
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As obras de requalificação na envolvente à
Capela da Sra. da Graça tem potenciado maior
afluência de pessoas e novas dinâmicas de animação cultural, recreativa e lúdica assumindo-se como um espaço privilegiado para lazer.
Exemplo disso foi a rica e diversificada programação de atividades que a Junta de Vila
Caiz promoveu naquele espaço, desde noite
fados, teatro, apresentação de livros, karaoke e
uma festa da juventude.
“Julgo que com a programação de atividades diversificadas e de grande interesse que
desenvolvemos na Sra. da Graça evidenciaram
a oportunidade daquela intervenção, as suas
mais valias, capacidade e conforto para usufruto de um espaço agradável para visitar e permanecer”, enalteceu António Jorge Ricardo.

FESTA JUVENTUDE NA
SRA. DA GRAÇA CHEIA DE ANIMAÇÃO

O alto da Sra. da Graça, em Vila Caiz, foi
palco, a 11 de agosto, da primeira edição do
SUNSET PARTY VILA CAIZ (FESTA DA
JUVENTUDE), que atraiu um número considerável de jovens e proporcionou uma noite muito divertida e animada.

A festa que contou com a atuação da Tuna da
Universidade de Letras e animação de DJ´s locais
e do DJ Miguel PSI superou as melhores expetativas, juntando noite dentro muitos jovens numa
iniciativa muito apreciada por todos.
O corolário da festa foi a majestosa sessão de
fogo de artifício que, por imperativos legais, não
foi possível queimar no fim de semana anterior
durante as tradicionais festas em Honra da Senhora da Graça.
“Muito satisfeito com o sucesso desta festa que
preparamos, com muito gosto, para os jovens,
pelos agradáveis momentos que proporcionou
na diversão e confraternização entre mais novos
e mais velhos que também se associaram à festa.
Julgo que com esta iniciativa, no seguimento das
que já tínhamos promovido, ficou bem explícito
as extraordinárias condições e o espaço privilegiado que constitui esta envolvente à capela no
alto da Sra. da Graça”, comentou António Jorge
Ricardo.

NUNO MEIRELES
APRESENTOU LIVRO EM VILA CAIZ
A anteceder a Festa da Juventude “Sunset
Party” decorreu, também no alto da Sra da Graça, a apresentação do livro “UMA VIDA SOBRE RODAS” de Nuno Meireles.
“Uma Vida Sobre Rodas - Peripécias e Curiosidades” é um apanhado de situações vividas pelo
autor ao longo dos seus 41 anos de vida. Situações
que na maioria são engraçadas, algumas com
uma pitada de caricato, mas também há aquelas
onde se abordam assuntos mais sérios e um pouco mais delicados de serem abordados.
Refira-se que este autor amarantino, Nuno
Meireles, é portador de paralisia cerebral, facto
que o impossibilita de andar e que compromete
a coordenação dos membros superiores. Perante
estas limitações físicas, Nuno Meireles aprendeu
a contornar o seu problema, escrevendo e realizando outras tarefas com os pés.

TEATRO EM
NOITES AO LUAR

A peça de teatro “ O CRIME DE ALDEIA
VELHA”, de Bernardo Santareno, foi apresentada em junho na Sra. da Graça pela Artâmega,
Academia das Artes do Marco de canaveses.
Numa encenação de Sandra Ribeiro e com a
participação do Curso Livre de Teatro Adultos
da Artâmega a peça enquadrou-se muito bem no
cenário e representou um momento de grande
envolvência, arrebatando o público que se deixou
deslumbrar pela encenação do texto.
Esta foi mais uma iniciativa de dinamização
cultural proporcionada pela Junta de Vila Caiz
beneficiando do novo enquadramento no alto da
Sra. da Graça.
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AMARANTE A
KANTAR
HELENA PEIXOTO
DE VILA CAIZ PARA
AMARANTE

O espaço junto ao coreto no alto da Sra. da Graça serviu
de cenário para mais uma eliminatória do concurso inter-freguesias de karaoke “AMARANTE A KANTAR”.
Foram vários os concorrentes que se apresentaram demonstrando os seus dotes vocais nesta eliminatória de Vila
Caiz e assim contribuíram para uma noite de grande espetáculo na Sra. da Graça.
A vencedora desta eliminatória, Helena Peixoto, representou Vila Caiz na grande final do concurso que decorreu no largo de S. Gonçalo com um desempenho muito
aplaudido.

NOITES AO LUAR
NA SRA. DA GRAÇA
COM FADO

O fado foi a primeira experiência apresentada, em finais de maio, nas Noites ao Luar da Sra. da Graça.
A atuação do grupo “INVERSOS - Novo Fado”
proporcionou momentos de grande emoção e agradável
apresentação artística evidenciando assim o novo enquadramento urbanístico do espaço envolvente à Capela Sra.
da Graça.
A iniciativa da Junta de Vila Caiz realçou as excelentes condições do espaço para a dinamização deste tipo de
espetáculos e evidenciou a agradabilidade do espaço na
comodidade das condições para o público. Foi a primeira
de um conjunto de iniciativas que a Junta desenvolveu no
sentido de valorizar aquele espaço tão bem revitalizado.

FESTA GRANDE
EM HONRA DE NOSSA
SENHORA DA GRAÇA

As Festas em Honra de Nossa Senhora da Graça, no primeiro fim de
semana de agosto, são, porventura, das
maiores romarias nas freguesias do concelho de Amarante e uma referência na
região. Ao alto da Sra. da Graça acorrem
milhares de devotos marianos e forasteiros atraídos pela folia da festa num dos
mais belos espaços da freguesia.
A festa deste ano apresentou um
cartaz soberbo com a atuação da conceituada artista Simone de Oliveira,
que no palco atuou acompanhada por

David Antunes e na mesma noite ainda
atuaram a revelação FF e o divertido João
Paulo Rodrigues. Nas restantes noites
deste arraial popular destacam-se ainda
as atuações de Cláudia Martins e os Minhotos Marotos e os 4 Mens.
Agora com um novo enquadramento, fruto do arranjo urbanístico feito nas
imediações da Capela, o alto da Sra. da
Graça tornou-se um ponto de referência
na região e a notabilidade do arraial popular atrai cada vez mais forasteiros seduzidos pela localização e o cartaz festivo.

XXXI FESTIVAL DE
FOLCLORE DE VILARINHO

O novo e multifuncional cenário
junto à Igreja Paroquial de Vila Caiz
serviu de palco para o XXXI Festival
de Folclore, organizado pelo Rancho
Folclórico de Vilarinho.
Um festival com muita tradição e
que proporciona um espetáculo genuíno de folclore bastante apreciado por
quem assiste e demonstra muito apreço por este género musical e de dança
popular tão caraterístico das nossas
gentes.
Pelo palco passaram alguns grupos
folclóricos demonstrativos da especifi-
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cidade de diferentes regiões desta dança
típica portuguesa. Entre os vários grupos
presentes destaque-se o Grupo de danças
e cantares Regionais de Faralhão, Setúbal, Rancho Folclórico da Carapinheira,
Montemor-o-Velho, Rancho Folclórico
das Ceifeiras da santa Maria de Medas,
Gondomar, e o Rancho Folclórico de
fafe.
Também o grupo anfitrião, Rancho
Folclórico de Vilarinho, se apresentou
diante das suas gentes com uma atuação
muito ovacionada.

SUBIDA HISTÓRICA DO VILA CAIZ
À DIVISÃO DE ELITE AF PORTO
A época 2017/18 fica marcada por um feito histórico do GCD Vila Caiz ao assegurar uma inédita subida à Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto, competindo esta época no mais alto
escalão dos campeonatos de futebol distrital numa
divisão de acesso aos campeonatos nacionais.
A Junta de Freguesia congratulou-se com este
desempenho desportivo “da equipa sénior do
GCD Vila Caiz pela subida à Divisão de Elite da
Associação de Futebol do Porto, enaltecendo o
empenho coletivo dos membros dos órgãos sociais,
da equipa técnica e dos jogadores e ainda de todos
os associados”.
Ao fim de 30 jogos, e depois de um segundo
lugar na Série 2 da Divisão de Honra da AF Porto,
o Vila Caiz assegurou a subida à Divisão de Elite.
Ao todo, os vilacaizenses somaram 63 pontos, resultantes de 18 vitórias e nove empates. É de referir ainda que o Vila Caiz foi a equipa com menos
golos sofridos de entre as 32 que competiram na
Divisão de Honra, com apenas 19 golos sofridos.
“É um enorme orgulho para a freguesia assistir
a este desempenho da equipa sénior do GCD Vila
Caiz coroado com uma extraordinária subida à
Divisão de Elite que muito nos honra e estou certo é a justa recompensa do trabalho que tem sido
desenvolvido e também a recompensa de todo o

esforço empreendido na melhoria significativa das
instalações desportivas”, enaltece o presidente da
Junta, António Jorge Ricardo.
Na reação a esta subida histórica a direção do
clube partilhou com associados e simpatizantes
“toda a felicidade e alegria com a confirmação da
tão esperada subida á divisão de Elite”, realçando a
atitude dos atletas, a dedicação da equipa técnica
liderada por Renato Coimbra, o departamento
clínico, diretores e patrocinadores.
Destaque para o envolvimento da Junta de Freguesia e da Câmara de Amarante: “A nossa junta
freguesia, na pessoa Dr. António Jorge Ricardo,

um presidente muito atento, e com o seu apoio e
ajuda, que de certeza se sente enriquecido com este
feito do clube da nossa linda freguesia e o nosso
Município, na pessoa do nosso presidente Dr. José
Luís Gaspar, é uma honra para nós poder retribuir,
com estes feitos, todos os investimentos que aqui
têm feito”.
A disputar a Divisão de Elite nesta época
2018/19 o GCD Vila Caiz tem como adversários
equipas com grande notoriedade e historial no
desporto, nomeadamente Lousada, Freamunde,
Lixa, Baião, Vila Meã, Aliados de Lordelo entre
outros .

ATL VERÃO OCUPA CRIANÇAS FREGUESIA
A Escola EB1 da Igreja acolheu, no primeiro mês de férias escolares de Verão, de 25 de
junho a 27 julho, mais uma edição do ATL
– Colónia de Férias, promovido pela Junta de
Freguesia de Vila Caiz.
Ao longo daqueles dias cerca de meia centena de crianças puderam usufruir de um
conjunto diversificado de atividades para a
ocupação dos tempos livres, beneficiando das
excelentes condições da renovada escola EB1
da Igreja.
Nessas cinco semanas realizaram-se várias atividades como idas à piscina, ao parque
aquático, ao cinema, à praia, caminhadas, au-

las de zumba, atelier de expressões e de desporto, equitação, entre outras.
A recetividade de crianças e pais às atividades não podia ser mais positiva já que permitem uma ocupação dos tempos livres de forma
bastante lúdica e proveitosa.
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PASSEIO CONVÍVIO
POR TERRAS DO ALTO MINHO

O habitual passeio convívio da freguesia de
Vila Caiz, promovido pela Junta, desenrolou-se,
este ano, por terras de Valença, Monção e Vila
Nova de Cerveira, no Alto Minho.
De Vila Caiz saíram vários autocarros com
destino à primeira paragem em Valença onde
cerca de xx centenas de pessoas puderam des-

frutar da hospitalidade e beleza guardada entre
as muralhas desta formosa terra na fronteira de
Portugal com a Galiza, banhada pelo rio Minho.
O passeio seguiu depois por Monção, terra de
frondosos vinhedos na origem do vinho verde
alvarinho, terminando na vila das artes em Vila
Nova de Cerveira.

VILA CAIZ NA
IDADE DE OURO

Caras e caros amigos de Vila Caiz,

Os idosos de Vila Caiz voltaram a marcar presença no convívio anual Idade de Ouro, que a Câmara Municipal de Amarante promove, no âmbito
das comemorações do Dia do Município.
Trata-se de uma iniciativa destinada a todos os
seniores do concelho com o intuito de proporcionar
um dia de convívio, promovendo a confraternização, a partilha e o reencontro entre amigos.
Para facilitar a participação dos mais velhos de
Vila Caiz a Junta de Freguesia colaborou na logística do transporte, proporcionando assim a todos os
idosos da freguesia um dia de agradável convívio.

É com muito gosto que, como vem sendo hábito, deixo uma breve
mensagem para o Boletim Informativo da Freguesia de Vila Caiz.
Durante o ano que agora finda foi possível concluir a empreitada da
pavimentação da Rua da Pena e da Rua do Outeirinho, uma intervenção que
distingue Vila Caiz e enriquece o nosso concelho. Durante o ano de 2018,
continuamos também, com o investimento na zona envolvente à Capela da
Nª Sra da Graça, com a colocação da cobertura no palco e aumento da sua
zona envolvente.
Mantemos o nosso empenho no projeto do passeio pedonal junto ao
Rio Tâmega, que ligará o centro da cidade a Vila Caiz e a negociar com o
IP (Infraestruturas de Portugal) no sentido de assegurar a tutela do canal da
antiga linha do Tâmega, de modo a requalificá-lo, de forma simples, com vista
à sua utilização por um autocarro ecológico.
E, como sempre, asseguro a nossa disponibilidade para colaborar com
a Junta de Freguesia nos projetos que se demonstrem importantes para a
população de Vila Caiz na lógica da permanente melhoria da sua qualidade
de vida.
Nesta época natalícia, aproveito a oportunidade para deixar, a cada uma e
a cada um de vocês, os votos de um feliz Natal e de um excelente ano de 2019.
Com um abraço amigo,
José Luís Gaspar
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