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“ A Padroeira dos Campinos”, tertúlia localizada no coração histórico da cidade de Vila Franca de
Xira, foi fundada no dia 5 de Julho de 2008,tendo como padrinhos a poetiza Piedade Salvador
e o jornalista Adriano Gabriel. Tem como essência a base de um princípio religioso, “A Romaria
de Nossa Senhora da Conceição de Alcamé”, que se situa em plena Lezíria Ribatejana, recheada
de terrenos férteis em cujas searas, campinos e trabalhadores rurais puderam assistir às missas
em dias santificados, num gesto de agradecimento pelas boas colheitas obtidas durante o ano.
Os seus fundadores ligados por laços familiares a todo este simbolismo, pretenderam fundamentalmente homenagear as figuras emblemáticas do Ribatejo, como foram seus avós que viveram e trabalharam arduamente junto do Santuário. O seu espaço, rico em memórias e tradições,
contém a representação de uma cultura plena de emoções, testemunho de identidade e do
enriquecimento de gerações futuras.
Desde da sua inauguração “A Padroeira dos Campinos”, tem recebido as figuras mais representativas do toureio nacional, espanhol e mexicano, forcados dos mais famosos Grupos de Portugal,
professores catedráticos, pintores, escultores, artistas da Rádio e T.V., assim como gente de cariz
popular, em que se destacam os campinos Carlos Custódio e José da Costa Laureano.
Através da nossa Tertúlia procuramos divulgar os produtos da nossa terra, o que é rico por excelência, já que o seu reino, para além dos tesouros naturais têm uma forte componente espiritual.
Por isso mesmo participamos nos últimos anos nas Tertúlias de Rua, cabendo-nos a honra de
em 2013, receber o “Galardão de Mérito da Cidade de Vila Franca de Xira, numa iniciativa da
Câmara Municipal e Junta de Freguesia, distinção que muito sensibilizou Ana Serra, responsável
da “Padroeira dos Campinos que, por sua vez, na Corrida do Colete Encarnado, no meio da arena
da Palha Blanco o entregou ao representante dos Campinos, José Moleiro.
Num gesto magnânimo, o veterano Homem do Campo depositou o “troféu” na Capela da Praça,
junto ao altar de Nossa Senhora da Conceição de Alcamé.
No dia 8 de Dezembro de 2013,a Tertúlia decidiu homenagear com dois “Óscares”, Francisco
Rocha, cineasta, e João Mascarenhas, editor e radialista taurinos,dois veteranos da informação
vila-franquense.

