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EDITAL Nº 194/2023 

FERNANDO PAULO FERREIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA 

DE XIRA 

FAZ SABER, em cumprimento do disposto no nº 1, do artigo 56º, do Anexo I, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, que a Câmara Municipal, na sua 

reunião ordinária e pública realizada a 8 de março de 2023, aprovou o voto de 

pesar que a seguir se reproduz, tendo sido guardado um minuto de silêncio: 

Voto de Pesar 

Falecimento de Virgínia Amorim 

Faleceu no passado dia 26 de fevereiro de 2023, com 91 anos, Virgínia Duarte 

Inácio Amorim. 

Nascida em 13 de julho de 1931, em Vila Franca de Xira, Virgínia Amorim desde 

cedo abraçou os valores da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. 

Virgínia Amorim foi uma mulher marcante, dotada de uma personalidade forte e 

inquebrantável, com apurado sentido de justiça e de solidariedade, e por isso teve 

um percurso marcante e multifacetado, profundamente comprometido com a 

dimensão social e o humanismo. 

Assim, após o 25 de Abril de 1974, Virgínia Amorim cofundou um pequeno lar para 

crianças, no qual eram fornecidas refeições, contudo, face aos riscos de 

encerramento, integrou uma comissão, com a ajuda da Câmara Municipal e da 

Junta de Freguesia e de democratas e progressistas de Vila Franca de Xira, e que 

acabou por dar origem à constituição da ABEI - Associação de Bem-Estar Infantil, 

continuando e aumentando o apoio e os cuidados à infância da freguesia. 

Ainda após a revolução de Abril, Virgínia Amorim teve um papel decisivo em 

defesa das mulheres, dos seus direitos, da saúde pública e da contraceção, tendo 

tido responsabilidades ao nível do concelho de Vila Franca de Xira e do distrito de 

Lisboa no Movimento Democrático das Mulheres. 
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Nesse mesmo período viria ainda a ter um papel relevante no 1.º recenseamento 

eleitoral e na alfabetização. Aliás, Virgínia Amorim integrou a Comissão de 

Alfabetização em Vila Franca de Xira, a qual dinamizou a sua atividade em três 

locais: bairro do Monte Gordo, bairro dos Avieiros e Escola do Adro. 

Com efeito, o seu percurso teria um papel ainda mais aprofundado, desta feita no 

poder local democrático. Assim, Virgínia Amorim foi candidata, como 

independente, da Frente Eleitoral Povo Unido (FEPU) à Assembleia Municipal de 

Vila Franca de Xira, nas eleições autárquicas de 1976 e de 1979, assumindo as 

funções de segundo-secretário, órgão presidido por Fernando Gomes Vaz. 

Depois, viria a ser candidata, como independente, também à Assembleia Municipal 

de Vila Franca de Xira, em 1982 e 1986, pela Aliança Povo Unido (APU), assumindo 

as funções de primeiro-secretário da Mesa, órgão presidido por José António 

Veríssimo Silva. 

Virgínia Amorim irradiava uma terna generosidade e carinho em todos os 

contactos, revelando uma vontade inquebrantável em participar e resolver todos 

os problemas, não denunciando qualquer fraqueza ou dificuldade, fazendo das 

múltiplas adversidades que teve ao longo da sua vida, uma força insuperável. 

O falecimento de Virgínia Amorim representa a perda de uma grande mulher a 

quem a freguesia e a população de Vila Franca muito devem enquanto decana do 

Associativismo, do Poder Local Democrático, uma mulher de Abril e uma 

referência no campo do movimento das mulheres. 

Por conseguinte, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira expressa as mais 

sentidas condolências à família e amigos de Virgínia Amorim. 

Assim, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, reunida em 8 de março, 

deliberou: 

1. Manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Virgínia Amorim, 

guardando um minuto de silêncio em sua memória; 

2. Remeter o presente Voto de Pesar à família de Virgínia Amorim; 

3. Publicar este Voto de Pesar nos lugares de estilo do Município. 

2023,07,I,ED,194   10-03-2023



 

 

 

  

 

3/3 

 

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser 

afixados nos locais do costume e publicitado no sítio do município na Internet. 

E eu,                                                                                    , Diretor do 

Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica, o subscrevi. 

Paços do Concelho de Vila Franca de Xira, 10 de março de 2023 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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