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Caras e Caros Amigos de Vila Caiz,

INTERVENÇÃO VALORIZOU
PAVIMENTAÇÃO NA RUA PICADEIRO

PASSADEIRAS E ALARGAMENTO PASSEIO
PARA MAIOR COMODIDADE JUNTO IGREJA

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA
DE VILARINHO VAI CONCRETIZAR-SE

Este ano, ficará certamente assinalado na história mundial como
ano da pandemia provocada pela COVID-19, que no século
XXI desafiou a humanidade e obrigou o mundo a parar e a reinvestar-se para poder continuar.
Foi o ano, em que de repente, fomos confrontados com um ser
estranho que afetou esse bem comum e tão valioso “ saúde”, com
consequências que não conseguimos prever, medir ou imaginar e
que afetou de forma brusca a nossa forma de VIVER! Vivemos
tempos inquetantes e angustiantes, onde a capacidade humana foi
posta à prova a todo o momento.
Fomos todos, quer ao nível individual, familiar, empresarial e
também ao nível institucional, obrigados a reorganizar as nossas
vidas.
Ao nível do orgão a que presido, fomos também diariamente
convocados e desafiados para que a nossa missão de orgão de
proximidade, neste tempo e mais que nunca, não falhasse.
Foi e é tempo de estarmos próximos, foi e é tempo de estarmos
presentes, foi e é tempo de estarmos atentos, diria mesmo, muito
atentos, foi e é tempo de não faltarmos a quem precisa de nós.
Tempo que dia após dia nos obriga a adaptar, reinventar e aprender a viver nesta “ ESTRANHA FORMA DE VIDA”.
Estivemos e sei qie estamos unidos enquanto comunidade, neste
desejo maior de viver cada dia da melhor forma possível, por mais
difícil que seja, para nós ou para os nossos.
Um ano sem dúvida marcante.
Este é também o ano, que me dirijo a Vós pela última vez nesta
época Natalícia que é tão mágica e tão contagiante, investido nesta condição de Presidente da Junta de Freguesia. Sim, este é já o
décimo primeiro ano que iniciamos este “hábito” de ir ao Vosso
encontro dando a conhecer o que de mais relevante se fez durante
os 365 dias na nossa terra e desejar-vos UM FELIZ E SANTO
NATAL E BOM ANO NOVO.
continua na última página

ESCUTEIROS AMARANTE
ACAMPARAM EM VILARINHO

O Agrupamento Escuteiros 448 – Amarante realizou, no último fim-de-semana
de agosto, uma atividade para os lobitos e
exploradores daquele agrupamento com
acampamento nas instalações da escola
primária de Vilarinho, em Vila Caiz.
Os jovens escuteiros do Agrupamento
de Amarante saíram da sua sede (Centro
Pastoral de Amarante) e pelo caminho
ferroviário desativado, chegaram à escola.
“Após uma noite dormida ao relento, fi-

INAUGURAÇÃO
NICHO NOSSA
SENHORA FÁTIMA
EM SELALA

zeram um peddy-papper para conhecer
mais um pouco da zona envolvente da
escola. Jogaram, aprenderam, cozinharam e cantaram. Coisas típicas que um
escuteiro faz”, contam, numa publicação
sobre a atividade.
“O agrupamento 448 Amarante agradece à Junta de Freguesia de Vila Caiz e
ao Rancho Folclórico de Vilarinho toda
a disponibilidade, simpatia e empenho”,
acrescentam.

UMA PALAVRA DE ESTÍMULO DO
VALOR DAS NOSSAS ASSOCIAÇÕES

Este foi um ano atípico, inesperado e
muito condicionado pela pandemia
provocada pelo contágio do famigerado vírus Covid-19. Pela saúde de todos
temos que nos proteger, tudo foi suspenso, iniciativas e atividades canceladas, tivemos que nos recolher e evitar
grandes concentrações. Estas foram as
circunstâncias de um ano muito complexo, mas que nem por isso deixou de
manifestar a nossa capacidade de nos
adaptarmos, reinventar e o desejo imen-

so de voltar às atividades com aquela
alegria e entusiasmo de sempre.
Às associações de Vila Caiz, que muito,
como todos, se ressentiram neste ano, a
Junta de Freguesia demonstra uma palavra de grande apreço por tudo quanto
representam e sempre dedicaram pelo
melhor da freguesia. Sempre juntos, por
Vila Caiz, estamos confiantes que no
próximo ano voltaremos todos ao ativo
ainda com mais vivacidade.
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Foi construído no lugar de Selala, em Vila
Caiz, um Nicho Nossa Senhora Fátima.
A construção do nicho foi possível graças ao
desejo e oferta de António Vieira e família. A
Junta de Freguesia colaborou no arranjo urbanístico e ajardinamento do espaço.
Coube a António Vieira, ao presidente da
Junta António Ricardo e ao pároco Mário Ferreira a inauguração do Nicho Nossa Senhora Fátima, sendo precedida da cerimónia da bênção.
O momento contou com a presença elementos
da Junta, presidente e membros Assembleia Freguesia, familiares dos impulsionadores do nicho,
habitantes, contando ainda com a presença especial do cantor Zé Amaro.
“Quando vemos o querer muito grande de
alguém, neste caso de um emigrante, foi possível
concretizar esse desejo já manifestado há algum
tempo”, afirmou o presidente da Junta, António
Jorge Ricardo.
“É um espaço que ficou valorizado e a população satisfeita com a intervenção”, acentuou.
“Ao longo destes anos temos tido, mesmo em
obras públicas/ pavimentações, a colaboração
dos habitantes que beneficiam da obra com algumas ajudas importantes”, ressalvou, considerando que “o desenvolvimento faz-se com todos e as
coisas tornam-se mais fáceis”.

CÂMARA AMARANTE VAI AVANÇAR COM
PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VILARINHO
O presidente da Câmara Municipal de
Amarante, José Luís Gaspar, acompanhado
do presidente da Junta de Vila Caiz, restantes elementos do executivo, assembleia de
freguesia e técnicos do município, visitaram
a rua que faz a ligação do centro Vila Caiz
até Vilarinho, para se inteirar dos procedimentos que estão a ser desenvolvidos para
que, no decorrer do próximo ano, aquele
acesso seja pavimentado e requalificado.
“A visita veio traduzir a vontade da Junta
de Freguesia em requalificar toda aquela estrada, desde o Pavilhão Desportivo de Vila
Caiz até à Estação de Vilarinho”, referiu António Jorge Ricardo, adiantando que a obra
já foi incluída no orçamento da Câmara de
Amarante e o projeto está praticamente concluído.
“Estamos convictos de que a vamos concretizar no decorrer do primeiro semestre de
2021”, realçou.
Aquela acessibilidade será intervencionada desde a ligação com o Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Vila Caiz até ao centro
do lugar Vilarinho. Atualmente a estrada,

ADQUIRIDO
TERRENO PARA
AMPLIAÇÃO
CEMITÉRIO

O terreno para ampliação do cemitério de
Vila Caiz, contíguo à atual infraestrutura, foi
adquirido pela Câmara Municipal de Amarante.
Esta era uma necessidade, atendendo ao
número reduzido de espaço e jazigos disponíveis no cemitério e que foi possível depois de
bom entendimento e compreensível disponi-

pavimentada em paralelo desde a década de
70, já apresenta algumas irregularidades no
piso e alguns sinais de degradação.
“É uma acessibilidade fundamental para
os moradores, mas que também serve muito de passagem para quem vai para o RTA e
apresenta um fluxo de trânsito considerável”,
especifica o presidente da Junta, reconhecen-

do que é “uma obra há muito ambicionada
pela população daquela zona da freguesia”.
Note-se que, o investimento previsto para
a requalificação daquela rua deverá rondar
cerca de 250 mil euros.

bilidade dos proprietários do terreno.
“A aquisição do terreno deve-se também a
toda a boa vontade do proprietário, que aceitou disponibilizá-lo para bem da freguesia,
porque também percebeu que as alternativas
não eram muitas e assim se prontificou a vender o terreno”, comentou o presidente da Junta, António Jorge Ricardo.
Fica, por isso, aos antigos proprietários,
assim como, ao Engenheiro Armindo Madureira, uma palavra de apreço pela colaboração
em todo o processo.
“Há muito tempo que tínhamos essa necessidade bem identificada. Estávamos a ficar
sem espaço. Neste momento só temos espaço
para cerca de 22 jazigos, muito porque nos
últimos anos decidimos vender os espaços no
cemitério apenas aquando do falecimento e
somente às pessoas que não tenham ainda sepultura”, referiu, confiante de que se avançará

com o projeto para que a obra se possa concretizar no decorrer do próximo mandato.
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PAVIMENTAÇÃO RUA DO PICADEIRO

ARRANJO PARAGENS
E FONTANÁRIOS

pandemia, a Junta não deixou de querer
dar um sinal positivo, mantendo os investimentos previstos para executar.
“Permitam uma palavra de apreço e reconhecimento, pelo contributo que muitos
portugueses continuam a dar para que a
nossa economia não pare totalmente e, para
continuarmos assim, a melhorar as condições de vida da nossa terra”.
A Junta de Vila Caiz procedeu ao arranjo e pintura das paragens e fontanários da
freguesia.
A manutenção dos equipamentos e arranjo estético, mantendo-se assim uma
imagem cuidada do bem público, é uma
preocupação da autarquia.
“É um bem público e assim damos mais
dignidade com a pintura e asseio desses
equipamentos”, realça o presidente da Junta.

A Junta de Freguesia de Vila Caiz concluiu a pavimentação da Rua do Picadeiro,
uma acessibilidade que faz a ligação, através
da Rua da Pena, à Rua Esporões.
Esta intervenção, numa extensão de
aproximadamente 350 metros, manteve o
mesmo formato da Rua da Pena com pavimento em paralelo e patela, reforçando
assim a comodidade dos peões.
Uma obra suportada pela Junta de Freguesia concretizada em tempos de pandemia que, ao longo deste ano de 2020, nos
criou constrangimentos e obrigou a novos
hábitos. Mesmo assim, com toda a imprevisibilidade e insegurança provocada pela

REFORÇADA ILUMINAÇÃO RUA DA PENA
A iluminação pública da Rua da Pena foi
reforçada para maior comodidade, conforto
e segurança daquela acessibilidade, cuja intervenção continua a reforçar a sua utilização predominantemente pedonal.
O reforço da iluminação decorre da substituição da iluminação pública por luminárias LED, que o Município de Amarante
efetuou de forma a garantir uma maior eficiência energética.
“Foi feito um reforço em toda a extensão
da rua e agora já se pode caminhar com boas
condições de visibilidade”, refere o presidente da Junta, António Jorge Ricardo.
Recorde-se que a repavimentação da Rua
da Pena, entre lugar do Cruzeiro e as Alminhas da Pena, permitiu dotar aquela acessi-

bilidade de condições específicas pelo seu
valor patrimonial e envolvente paisagística,
capaz de valorizar aquele acesso e potenciar
a sua utilização pedonal.
“Temos que perceber que o bem-estar e a
qualidade de vida têm que ser uma preocupação constante. Apesar dos problemas básicos que tem que ser continuamente resolvidos não podemos deixar de criar condições
para aumentar esse nível de qualidade de
vida”, acentua, reconhecendo a necessidade
de melhorar a iluminação desde a conclusão
do restauro da rua e que agora permite a circulação das pessoas com toda a segurança e
comodidade.
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CONSTRUÇÃO MURO
E ALARGAMENTO
RUA FORCA DE SINO

PAVIMENTAÇÃO RUA
VALE DE CORSAS
A Junta de Freguesia de Vila Caiz concluiu
a pavimentação da rua Vale de Corsas. A pavimentação em paralelepípedo veio beneficiar
aquela acessibilidade.
A intervenção nesta acessibilidade também
contemplou a colocação da rede de abastecimento de água.
Numa extensão de aproximadamente 200
metros a conclusão da pavimentação da Vale de
Corsas completa uma necessidade que a autarquia não podia deixar de colmatar.

MURO RUA
ALDEIA NOVA

PASSEIO NA RUA
JOAQUIM AUGUSTO
PAVIMENTAÇÃO
TRAVESSA DO ALECRIM F CARDOSO

A Junta de Vila Caiz procedeu à pavimentação da Travessa do Alecrim, prosseguindo a
intervenção na melhoria das acessibilidades na
freguesia.
Atenta às necessidades mais básicas, a pavimentação em paralelepípedo vem dotar de melhor acessibilidade mais uma rua que ainda se
encontrava em terra.
“É mais uma daquelas obras básicas que precisam ser feitas e, portanto, é mais uma necessidade
satisfeita”, reforçam os responsáveis Junta Vila
Caiz.

A Junta de Vila Caiz está a concluir a construção de um muro de suporte na rua Forca de
Sino com cerca de 60 metros comprimento,
para que, posteriormente, no início próximo
ano, possa avançar com a pavimentação daquela acessibilidade.
A construção deste muro de suporte decorre de um acordo, com proprietário do terreno
contíguo, para alargamento do acesso, permitindo assim condições para melhor infraestruturação e consequente pavimentação daquela
rua com cerca de 800 metros.
“Esta era uma promessa que tínhamos assumido e que agora estão finalmente reunidas
todas as condições para que possamos avançar
com a pavimentação, beneficiando por completo este acesso”, anotou António Jorge Ricardo.

Concluiu-se a construção do passeio na rua
Joaquim Augusto F Cardoso que vai beneficiar
os moradores e utilizadores deste acesso, que
agora o percorrem com mais segurança. É um
importante investimento que se traduziu num
grande aumento da comodidade da população.
“Esta é daquelas obras que nos dá algum prazer, porque proporciona melhores condições de
comodidade e qualidade de vida, melhor bem-estar para as pessoas da freguesia e conforto para os
utilizadores”, destaca o presidente da Junta Vila
Caiz, António Jorge Ricardo, revelando que com
a construção deste passeio a freguesia dispõe de
um circuito, com cerca de três quilómetros, para
que as pessoas possam andar a pé com toda a segurança, desde a igreja paroquial, rua da Pena e
rua do Picadeiro.
Fica ainda um agradecimento especial à empresa ECM e à Câmara Municipal pelo contributo essencial e fundamental na construção de
mais esta importante infraestrutura.
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A Junta de Freguesia de Vila Caiz voltou a intervencionar na rua de Aldeia Nova com a construção de um muro em betão, depois de, com a intempérie, se verificar o desmoronamento parcial
numa parte do acesso com constrangimentos na
circulação com a devida segurança.
“Tínhamos pavimentado a rua e feito cerca de
300 metros em muros, mas ficou uma parte onde
não fizemos muro que sabíamos que podia ceder.
Ao fim de três anos com a rua pavimentada, houve num temporal a cedência de uma árvore que
abateu e tivemos que fazer um muro suporte”,
explicou António Jorge Ricardo.
“Tinha mesmo que ser feito. Numa rua com
cerca de 300 metros acabamos por ter que fazer
quase outro tanto em muros”, reforçou, numa
obra suportada integralmente pela Junta de Freguesia.
A construção deste muro completa uma profunda intervenção que a Junta de Freguesia já
tinha realizado na melhoria das condições de circulação naquela importante via de acesso.

PRESIDENTE
CÂMARA
VISITOU OBRAS
RESTAURO
IGREJA VILA CAIZ

Recentemente o presidente da Câmara de
Amarante, José Luís Gaspar, acompanhado do
presidente da Junta, António Jorge Ricardo,
e do pároco, Pe. Mário Jorge Ferreira, visitou
o andamento das obras de restauro da igreja,
evidenciando a satisfação com o avançar da
empreitada.
Recorde-se que a Câmara de Amarante tem
demonstrado interesse em acompanhar e colaboração pelo restauro da igreja de Vila Caiz,
tendo assumido o pagamento do projeto de
arquitetura.
“Agora também manifestou abertura para
poder apoiar nesta obra a paróquia de Vila
Caiz e não tenho dúvidas que o vai fazer”, revelou António Jorge Ricardo.
JUNTA AVANÇA COM NOVA
ILUMINAÇÃO ADRO IGREJA

Estão a decorrer, em bom ritmo, as obras de
restauro da igreja de Vila Caiz, numa empreitada da responsabilidade da paróquia. A intervenção, profunda no restauro dos altares e peças religiosas, restruturação e requalificação completa
do edifício da igreja, vão restituir àquele templo
uma nova dinâmica e engrandecer o património
da freguesia.
“Claro que é um gosto imenso ver que a freguesia vai ficar dotada de mais um equipamento que vai dar também aqui outras condições
de uso, comodidade. O interior da igreja, que
é de grande qualidade, depois de restaurado,
entendo que vamos ter aqui mais interesse, ser
também um propósito para ser um local de visita e ajudar a alavancar o território”, comentou
o presidente da Junta.
“Era uma obra que apresentava já sinais de
bastante degradação, de alguma preocupação,
e que o nosso pároco há algum tempo que ia
manifestando o interesse de oferecer outras
condições aos fieis”, ressalvou.

Foi concluído o alargamento do passeio contíguo à Casa Mortuária e junto da igreja paroquial, bem como colocadas passadeiras para
maior segurança e comodidade dos peões.
Esta obra veio melhorar a acessibilidade das
pessoas e dignificar o percurso fúnebre que é
feito por ali desde a Casa Mortuária até a igreja
“Era uma necessidade e um objetivo que já tínhamos há algum tempo”, afirmou o presidente
da Junta que, com a conclusão desta obra, entende que veio valorizar e dar maior dignidade ao
espaço e toda a envolvente que tem vindo a ser

A Junta de Freguesia já adquiriu as colunas
para a instalação de um novo sistema iluminação no adro da igreja de Vila Caiz que vai requalificar toda a envolvente da igreja.
A sua instalação será concretizada logo que
o evoluir das obras de restauro do edifício da
igreja o permitam para que assim fica dotada
do melhor enquadramento, valorizando toda a
envolvente com o novo sistema de iluminação.

ARRANJO
CEMITÉRIOS - EM
HOMENAGEM

Ao longo do ano, procurando atenuar os efeitos desta inesperada pandemia provocada pelo vírus Covid-19, que nos tem assolado, desde março,
as rotinas normais do nosso quotidiano, a Junta
de Vila Caiz teve o cuidado de, nos acontecimentos mais relevantes, não deixar de manifestar alguma atenção e apreço pelo sentido, sentimentos
e emoção do momento.
Assim aconteceu no período pascal, em que as
pessoas, por segurança e determinação da Direção Geral de Saúde, ficaram em confinamento e
impedidas de visitar os cemitérios que, entretanto,
se mantiveram encerrados.
Para não deixar passar despercebido este tempo de Páscoa, tão significativo para as pessoas, a
Junta de Vila Caiz prestou uma homenagem a
todos os que já partiram de entre nós (Cemitério
Cruzeiro e Passinhos) fruto deste tempo de confinamento, de recolha, de grande excecionalidade,
um tempo que alterou profundamente o nosso
modo de vida.
Também no Dia da Mãe, ainda marcado por
este tempo de excecionalidade que vivemos, a
Junta não deixou de prestar a nossa Homenagem
a todas as MÃES.

COLOCADAS PASSADEIRAS E
ALARGAMENTO PASSEIO JUNTO DA IGREJA
requalificada nos últimos anos.
Quanto à colocação de passadeiras é a concretização de uma necessidade, há muito manifestada junto do município, para reforçar a
segurança na circulação de peões atendendo à
proximidade da EB1 de Vila Caiz.
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CRIANÇAS DAS ESCOLAS VILA CAIZ RECEBERAM
VISITA PAI NATAL
O Pai Natal chegou numa charrete à Escola
Básica da Igreja de Vila Caiz, aguardado com
a habitual ansiedade e recebido com enorme
entusiasmo pelas crianças daquela escola e do
jardim de infância.
Cumprindo todas as normas e recomendações da DGS o Pai Natal chegou e foi recebido
pelas crianças no exterior da escola, tendo feito
distribuíção de lembranças aos pequenos no
polidesportivo da escola, situada próximo da

igreja paroquial da freguesia.
Entretanto a comitiva do Pai Natal seguiu
para a Escola Básica 2,3 de Vila Caiz onde
voltou, no exterior daquela escola, a distribuir
lembranças e receber expressões de grande alegria por parte dos mais pequenos.
Esta iniciativa, promovida pela Associação
de Pais, conta com o apoio e colaboração empenhada da Junta de Freguesia.
“Há momentos que serão sempre mágicos e
que ficarão para sempre gravados na nossa memória. Foi e é um privilégio participar em tais
iniciativas. Confesso que este ano, uma certa
nostalgia senti no ar”, referiu o presidente da
Junta de Vila Caiz, António Jorge Ricardo.
“Que esta parceria entre APEB e Junta de
Freguesia, se mantenha e continue a fazer as
crianças felizes”, acentuou, demonstrando
enorme satisfação pelo impacto que este momento proporciona nas crianças da freguesia.

JUNTA FELICITA GCD VILA CAIZ
PELOS NOVOS BALNEÁRIOS
A Junta de Freguesia felicita a direção do
Grupo Cultural Desportivo de Vila Caiz pelo
trabalho que tem vindo a desenvolver na valorização do clube a nível das condições proporcionadas para melhor desempenho competitivo.
No início desta época (2020/2021) a direção do GCD Vila Caiz empenhou-se em criar
condições excepcionais nos balneários da equipa sénior, proporcionando um espaço cómodo,
agradável e visualmente com um impacto muito arrojado, quase equiparado a infraestruturas
de clubes da Primeira Liga. A apresentação dos
novos balneários foi feita através da publicação
de um vídeo com a equipa sénior nas redes sociais, que rapidamente se tornou viral pela genialidade das condições proporcionadas.
Uma circunstância bastante mediatizada,
nomeadamnete em alguns orgãos de Comunicação Social nacionais, que muito notabiliza o
clube, mas também valoriza Vila Caiz. Esta é,

portanto, uma situação que merece o reconhecimento da Junta de Freguesia por todo o empenho e ousadia, proporcionado pela direção
do clube na melhoria constante das estruturas
e condições técnicas.
“A intervenção nos balneários do GCD de
Vila Caiz foi muito feliz e acabou por ter uma
repercussão mediática impensável que muito nos entusiasma, pelo objetivo e condições
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concretizadas, mas também pela imagem favorável de Vila Caiz com impactos na autoestima”, realça António Jorge Ricardo.
Recorde-se que o Grupo Desportivo de
Vila Caiz tem vindo a desenvolver nos escalões de formação uma parceria com o Sporting Clube de Braga através da academia
Guerreiros do Futuro. Esta parceria foi, entretanto, renovada por mais dois anos.
“A Escola de Futebol Guerreiros do Futuro tem como objetivos formar e potenciar
atletas que possam integrar futuramente os
escalões competitivos de formação do Braga,
promovendo uma educação, onde se promove a exigência, rigor e disciplina, fulcrais para
o desenvolvimento pessoal e académico dos
nossos jovens atletas”, especificam.

JUNTA VILA CAIZ
NO CONGRESSO ANAFRE

A Junta Freguesia de
Vila Caiz esteve representada no XVII Congresso
Nacional da ANAFRE
(Associação Nacional de
Freguesias) que reuniu
algumas centenas de autarcas das freguesias de
Portugal, em Portimão, e
abordou o lema “Freguesia, mais próxima e solidária. Descentralização!”
Durante o congresso, o
presidente da Junta, António Jorge Ricardo, efetuou uma intervenção sobre o papel do órgão Junta
de Freguesia em geral e
do papel do Presidente da

Junta em particular.
Realçou os desafios, as
dificuldades e o grande
papel que as freguesias
assumem no cumprimento daquilo que a política
tem de mais nobre, que
é possibilitar melhores
condições de vida aos seus
cidadãos e, também, no
contributo que dão para a
construção de um Portugal menos desigual.
Terminou, realçando
que sente uma grande
honra e um grande orgulho por desempenhar tal
função.

continuação...

Resumidamente, quanto a realizações, foi mais um ano que
acrescentamos mais e melhor qualidade de vida à nossa terra. Um agradecimento a todas as Entidades Desportivas,
Sociais, Culturais e Religiosas pelo trabalho que também
eles realizam em prol da nossa comunidade.
Foi mais um ano em que contamos com o apoio da Câmara
Municipal, dos empresários e da população em geral, para
fazermos desta terra um lugar melhor para viver.
Não posso deixar de mais uma vez realçar, o grande previlégio que me concederam, para dirigir os destinos de Vila
Caiz – A NOSSA TERRA.
Acredito que o ano 2021 irá chegar carregado de boas
notícias e de renovada esperança, para voltarmos à normalidade que já nos faz tanta falta. Acredito e temos fundadas
expetativas que será mais um ano marcadao pela realização
de grandes obras.
Um palavra de conforto a todas as famílias que sofreram
e viram os seus entes queridos partirem neste tempo angustiante e castrador das homenagens mais que merecidas .
Termino, reiterando os vostos de um Feliz e Santo Natal e
Bom Ano 2021.
António Jorge Ricardo

Caras e caros amigos de Vila Caiz,

CONTACTOS ÚTEIS

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA CAIZ • 255 739 611
CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE • 255 420 200
CENTRO DE SAÚDE DE VILA CAIZ • 255 731 848
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE AMARANTE • 255 422 718

FICHA TÉCNICA
EDIÇÃO • Logos Comunicacão
TEXTOS • Miguel Carvalho
PAGINAÇÃO • Rita Teixeira
PROPRIEDADE • Freguesia de Vila Caiz
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

É chegado o momento de deixar umas palavras no Boletim da Junta de Freguesia
– e é sempre com muito gosto que o faço!
Este ano surpreendeu-nos a todos com um duro golpe, uma pandemia que mudou a nossa forma de estar, na família e em sociedade. Fechamo-nos, limitamos
grande parte do convívio e dos hábitos, das celebrações e dos momentos em
comunidade.
Contudo, a minha mensagem, no final deste ano, é de esperança num futuro em
que teremos de ser capazes de nos superar. Com serenidade, em segurança, mantendo todas as medidas de proteção, chegará o momento em que regressaremos
à normalidade.
Apesar de não podermos facilitar, ainda, nas medidas de segurança, deixo aqui
os meus votos de um Natal muito feliz e de um excelente ano de 2021, pleno
de saúde e de sucesso.
Quero ainda destacar, de forma muito especial, o trabalho do atual executivo de
Vila Caiz, na pessoa do seu Presidente António Jorge Ricardo, que completa, em
2021, o último ano de três mandatos à frente da Junta de Freguesia.
O trabalho desenvolvido está à vista e não é excessivo dizer que Vila Caiz sofreu uma revolução, no melhor sentido da palavra. O seu desenvolvimento e a
consequente melhoria da qualidade de vida das pessoas são inegáveis. O honrar
dos compromissos e a obra executada, assentes na dinâmica do seu Presidente,
torna justíssimo o elogio ao político e ao ser humano que é o meu amigo Jorge
Ricardo.
Desejo, por tudo isto, que o próximo ano seja muito positivo, na reta final de
uma etapa importante para a vida da Freguesia de Vila Caiz, à qual, naturalmente, o Município se associa, num trabalho em conjunto que tem sido extremamente produtivo e profícuo.

Boas Festas a todos!
José Luís Gaspar
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