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PROPOSTA 
 

Iluminação de Natal – ano 2019 e seguintes 
 

Os eleitos da CDU-Coligação Democrática Unitária, com assento na Assembleia de 

Freguesia, colocam à Assembleia de Freguesia a seguinte Proposta, assente em alguns 

pressupostos: 

• Considerando que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, decidiu colocar 

iluminação de Natal nas 3 cidades do concelho (Vila Franca de Xira, Alverca e 

Póvoa); 

• Considerando que antes dessa tomada de posição e não tendo ainda sido feita a 

reorganização administrativa que ocorreu em 2013, já a Freguesia tinha 

solicitado ao Município que estendesse às freguesias, a iluminação de Natal; 

• Considerando que no decorrer do mandato 2013-2017, foi colocada de novo e 

por várias vezes à Câmara Municipal essa possibilidade; 

• Considerando que em 2017 não se colocou a iluminação de Natal nas entradas 

de Castanheira do Ribatejo; 

• Considerando que a Câmara Municipal assumiu a colocação de iluminação de 

Natal em 2018; 

• Considerando que foi solicitado à Junta de Freguesia quais as artérias da 

Freguesia a serem iluminadas; 

• Considerando que da indicação por parte da Junta de Freguesia, foram colocadas 

algumas peças ornamentais, a saber: 

o  Rua Palha Blanco (6) eram para terem sido 4, não fosse a intervenção do 

Executivo. 

o Largo do Machado (1), na Vala do Carregado. 

o Largo do Pelourinho (1), nas Cachoeiras. 

o Largo Capitão José Maria Guedes (1), no Lugar das Quintas 

• Considerando que a iluminação colocada é nitidamente insuficiente, 

comparativamente a outras Freguesias; 
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Propomos que o Executivo da Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e 

Cachoeiras, desenvolva durante o ano de 2019, um plano de iluminação própria de Natal 

a ser instalada em diversos pontos da Freguesia, para que haja mais equidade com a 

População. 

 

Propomos que o Executivo da Junta de Freguesia se ainda não o fez, que faça uma 

exposição à Câmara Municipal, demonstrando o sentimento de insatisfação pela 

iluminação insuficiente. 

 

Esta Proposta, foi aprovada com 12 votos a favor e uma abstenção da Coligação Mais,  

na Assembleia de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras em 20 de dezembro 

de 2018, deverá ser publicada no site institucional da Freguesia e remetida para : 

 

• Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 

• Comunicação Social. 
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