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Os Parras

Data da Fundação: 
21 de Maio de 1976

Morada: 
Lg. Telmo Perdigão,  22
Vila Franca de Xira

Contacto: 
Victor Antunes - 962 677 292
Abreu - 919 249 424

Em meados de 1975, um grupo de amigos que frequentava o café Lis e outros locais 
como a taberna do Parente ou junto ao pátio do Barata para jogar umas cartadas, de-
cidiram, certo dia, adquirir um espaço para esse convívio. Dois elementos desse gru-
po, o Sr. José Carlos Pita e o Sr. João Chota, pegaram num espaço na altura alugado, 
no agora denominado Largo Telmo Perdigão, uma casa velha, uma antiga carvoaria 
em muito mau estado. O grupo de amigos, pôs então mãos à obra e, com muito es-
forço, o espaço foi uma realidade. Para embelezar a mesma houve uma opinião do Sr. 
Henrique Bandeira que o tecto fosse forrado com caixas de ovos, e assim foi aprova-
do, ficando mais bonito. O espaço foi inaugurado a 21 de Maio de 1976, e chamou-se 
“Os Parras”. Os fundadores foram os Srs. Manuel Agostinho (Fininho), Antero Couto, 
José Carlos Caetano, Carlos Alberto Henriques, Saavedra, Henrique Lança, Henrique 
Bandeira, Braga, António Esparteiro, José Carlos Pita, Custódio Reis, Carlos Pires, Júlio 
Bica, Carlos Fatia, Mário Rodrigues (Besunta), António Simões, Octaviano (Samora), 
Manuel Silvino, Madaleno, Manuel António Gaspar, Ataíde e Henrique Moura. E com 
a falta de mais sócios, entraram os Srs. Victor Antunes, Isidro Caeiro, João Reis, Chico 
Perigoso, João Gordo, Sebastião, José da Erva e João Chota. No dia da inauguração, 
foi eleita a primeira Direcção constituída por José Carlos Pita, Ataíde, José Carlos Ca-
etano, Manuel Agostinho e Henrique Moura. “Os Parras” é um lugar de convívio para 
sócios e simpatizantes que ali passam as suas tardes nas jogatanas, onde ocorrem 
frequentemente umas almoçaradas de grupo. É um local onde se recebem visitas de 
muitos forasteiros, que têm o hábito de voltarem e que nos valorizam. É onde os Vila-
-Franquenses marcam presença aquando de iniciativas da Câmara Municipal e que 
quando nos solicitam, procuramos participar da melhor maneira possível.
Este grupo já vai no seu 35º. Aniversário.
Obrigado por nos compreenderem.




