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SAUDAÇÃO 

Saudação Iluminação de Natal de 2019. 

 

A Bancada da CDU saúda a Junta de Freguesia da União de Freguesias da Castanheira 
do Ribatejo e Cachoeiras e a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, pela iluminação 
de Natal colocada na Freguesia. 
 
  
Nota-se uma nítida melhoria, face ao ano transato, fruto da muita insistência por parte 
da Junta de Freguesia durante anos e também da proposta da Assembleia de Freguesia, 
no ano que passou.  
Houve um aumento em número e em qualidade de arcos com iluminação na Rua de 
Palha Blanco (de 6 para 32), da responsabilidade da Câmara Municipal. Ainda que 
tivéssemos sido a última União de Freguesias em que foram acesas as luzes, tal facto 
não minimiza o melhoramento que se verifica, e acreditamos que com este progresso 
conseguido o aperfeiçoamento para o ano 2020 será inevitável. Assim é o desejo de 
todos.  
 
Saudamos em particular o Executivo da Junta de Freguesia pela iluminação que ano após 
ano coloca nos edifícios da Junta de Freguesia, em Castanheira do Ribatejo e nas 
Cachoeiras, na Igreja S. Bartolomeu, na Capela da Vala do Carregado (uma estreia) e em 
Santo Estevão e noutros locais. 
Locais esses já com uma tendência de procura pela população nestas alturas festivas 
nem que seja para a foto da “praxe”. 
 
 
Agradecemos o esforço e desejamos a todos Boas Festas e um Próspero Ano Novo 
 
 
O presente documento deverá ser enviado para: 

• Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira;  

• Ser Publicado no Site da Junta de Freguesia da UF de Castanheira do Ribatejo e 

Cachoeiras. 

 
Castanheira do Ribatejo, 18 dezembro de 2019 
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