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A tertúlia Os Amigos do Dedal e do Tinto surgem no ano de 2005, criada por um 
grupo de amigos boémios e de tradições Vila-Franquenses. A criação da tertúlia 
surge espontaneamente sem nome, nem mesmo com pretensão de ser oficiali-
zada como Tertúlia, tendo apenas como objectivo passar um Colete Encarnado 
em festa. Porém o sucesso não se fez esperar e após o primeiro Colete Encar-
nado, passado no espaço da tertúlia, abriu portas a ideia inovadoras e jovem, 
tais como a criação de um logótipo e aquisição de camisolas. Nesta azáfama e a 
jeito de improviso surge o nome da tertúlia: Os Amigos do Dedal e do Tinto. O 
Dedal e Tinto, nome pelo qual é carinhosamente tratado pelos seus tertúlianos, 
iniciou jantares mensais para prover o convívio entre os seus tertúlianos. Nes-
ses jantares além do convívio o espírito de festa surgiram ideias de promoção 
e divulgação do Amigos do Dedal e do Tinto, foi criado o hino da Tertúlia que é 
entoado sempre que os tertúlianos se reúnem. Contudo a oficialização só acon-
tece no ano de 2009, ano esse em que pela primeira vez, a tertúlia desfilou pelas 
rua de Vila Franca de Xira, entoado o seu Hino, ato que desde então se tornou 
tradição. Os Amigos do Dedal e do Tinto caracterizam-se por serem uma tertú-
lia jovem, irreverente, dinâmica e com respeito pela tradição não se deixando 
prender por ela mas sem tentando inova-la sem desrespeitar as suas raízes.
Durante o ano a tertúlia realiza diversas iniciativas como jantares mensais, a 
gala Dedal D’Ouro, que teve inicio em 2011, e a Festa Campera dos Amigos do 
Dedal e do Tinto. Sendo o ponto alto da Tertúlia o Colete Encarnado e a Feira 
de Outubro.


