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A EXISTÊNCIA de Tertúlias Tauromáquicas
no Concelho de Vila Franca de Xira é um
dos aspetos bem característicos do nosso
Município, que desde sempre está ligado à
vida no campo e à paixão pela Festa Brava.
A génese destas tertúlias resulta da
necessidade de criação de um espaço para
reunir amigos que, em comum, partilham a
paixão pela cultura tauromáquica.

Presidente
da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira

Alberto Mesquita

As Tertúlias Tauromáquicas possuem um
imenso espólio de grande valor histórico e
patrimonial que importa preservar e divulgar.
É com esse mesmo objetivo que chega até
vós este Roteiro de Tertúlias, que não deixa
de ser também um convite para descobrir
nos próprios espaços todas estas memórias,
a riqueza e a diversidade de objetos que dão
conta de uma parte muitíssimo importante da
nossa História e das nossas Tradições.
Durante a Semana da Cultura Tauromáquica,
o Colete Encarnado e a Feira Anual em
outubro, as Tertúlias abrem as suas portas
para muitos momentos de convívio, amizade
e partilha, vivendo a afición dentro e fora de
portas.
Vale mesmo a pena conhecer esta outra forma
de viver a Festa Brava, com a certeza de que
em Vila Franca de Xira, a Tauromaquia é parte
da nossa Identidade e constitui-se como um
património cultural imaterial que sempre
iremos valorizar e promover.
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TERTÚLIAS
DE VILA FRANCA DE XIRA

ASSOCIAÇÃO
DOS AMIGOS
ABRE-MAX

DATA DA FUNDAÇÃO

29 de outubro de 1994
MORADA

Largo Telmo Perdigão, 3
Vila Franca de Xira

O AFICIONADO

CONTATOS

DATA DA FUNDAÇÃO

29 de junho de 2006
MORADA

Rua dos Varinos, 12
Vila Franca de Xira
CONTACTOS

964 822 451
969 000 984
oaficionado@gmail.com

associacaoamigosabremax@gmail.com

919 902 210

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

A TERTÚLIA

foi fundada pelos Senhores: Jacinto
Diogo Fernandes Banha, Luis Manuel Antunes Capucha,
João Maria Bacelar Azevedo Martins, Miguel Angelo da
Silva Morgado Falcão, João Carlos dos Santos Brito e
João Alexandre Cabral Salvador.
Data de fundação: apesar da tertúlia “Abre Max” ter sido
fundada no dia 29 de outubro de 1994, só viria a constituir-se como Associação dos Amigos Abre Max no dia 5
de janeiro de 1996. Fundadores: Jacinto Diogo Fernandes
Banha, Luis Manuel Antunes Capucha, João Maria Bacelar
Azevedo Martins, Miguel Angelo da Silva Morgado Falcão,
João Carlos dos Santos Brito, João Alexandre Cabral Salvador e José Augusto Antunes Capucha.
Chamando a si um ideário algo particular, a tertúlia encontra as suas origens num grupo de amigos que, munidos
de um desejo comum, o de possuírem um espaço próprio com o qual se identificassem e no qual pudessem
dar largas à sua própria maneira de estar na vida, decidiram materializar esse mesmo desejo concebendo a “Abre
Max”. Local de eleição para o “culto” do convívio, do gosto
pela festa dos toiros e da diversão dos seus associados,
a tertúlia apresenta toda uma série de traços claramente
reveladores de uma identidade essencialmente voltada
para a celebração das relações de amizade.
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Que seja para jogar às cartas, almoçar, jantar, ouvir música,
ver toiros na televisão, beber um copo, ou simplesmente
conversar, “O Abre Max” (como é conhecida entre as gentes de Vila Franca de Xira) encontra um uso praticamente
diário por parte dos seus membros e amigos, uso esse
claramente acrescido durante as festividades do “Colete
Encarnado” e “Feira de Outubro”. De facto, o “Colete”
constitui-se como um momento de grande actividade,
levando a “Associação dos Amigos Abre Max” a abrir portas a todo um conjunto de práticas, entre as quais é de
salientar a realização de almoços e jantares com amigos e
familiares e onde a sardinha assada e o vinho marcam uma
presença pontualmente acompanhada pelas actuações
dos fadistas e grupos de sevilhanas que durante esses dias
tomam como palco o Largo Telmo Perdigão.
Na “Feira”, a tertúlia volta a congregar em si o desejo e a prática de bem receber os amigos, o que, e mais uma vez, a leva
à realização de refeições diárias no seu espaço, transformado em ponto de encontro e onde a conversa e a bebida
se misturam, evidenciando um dos objectivos subjacentes à
criação da própria tertúlia, a promoção do convívio.

O ESPAÇO

desta tertúlia foi pensado de forma a
prestar homenagem ao aficionado vilafranquense Mário
Leite de Almeida.
O amor por Vila Franca, pelas suas gentes, pelos seus costumes e tradições tem sido o lema que orienta a ação
desta tertúlia. Embora com uma curta existência, orgulha-se da realização de eventos em prol da festa, da aficion e de Vila Franca. A «Exposição de Homenagem a José
Van-Zeller Pereira Palha», nos setenta e cinco anos do
Colete Encarnado (2007), a exposição «Traje de Luces»,
apresentando trajes de figuras da tauromaquia mundial
(2008) e a exposição «Um grito de emoção», recordando
o cavaleiro José Mestre Batista, passados os vinte e cinco
anos da sua morte (2010) são alguns exemplos do seu

contributo. Para além desta atividade, a tertúlia tem participado não só nos eventos promovidos pela autarquia
como também nos colóquios realizados pelo Clube Taurino Vilafranquense.
Em 2014, a tertúlia colaborou na recuperação e na
exposição de parte do espólio do Museu Joaquim Alves,
aquando do III Festival do Cavalo Lusitano do Oeste, uma
iniciativa realizada pela Câmara Municipal das Caldas da
Rainha em parceria com a Associação de Criadores do
Cavalo Lusitano do Oeste, e passou, igualmente, a figurar
no elenco da Confederação de Tertúlias.
«O Aficionado» tem vindo a concretizar os objetivos a
que se propôs, reafirmando a vontade de continuar a promover e a divulgar Vila Franca de Xira.
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ALHANDRA
A TOIREIRA

DATA DA FUNDAÇÃO

1 de novembro de 1992
MORADA

R. Vasco da Gama, 35
Alhandra
CONTACTOS

219 511 838
tertulia.atoireira@gmail.com
[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

OS AMIGOS
DO MURO

N.º DE SÓCIOS

ALHANDRA

10

5 de outubro de 2011
MORADA

R. Almirante Cândido dos Reis,
42, Vila Franca de Xira
CONTACTOS

919 852 479
sarampedro@gmail.com
[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]
N.º DE SÓCIOS

29

foi cognominada de “Toireira”, por
Almeida Garret, na sua obra “Viagens na Minha Terra”.
Nessa época tinham fama as touradas reais nesta vila
ribeirinha do Tejo.
Com a implantação do Constitucionalismo Monárquico,
Alhandra, graças às vizinhanças do Palácio do Duque da
Terceira (Sobralinho), foi o lugar preferido para os desenfamentos reais no campo da Tauromaquia. Foram célebres
as touradas realizadas entre 1840 e 1843 por ocasião das
já então tradicionais Festas de S. João Baptista , padroeiro
de Alhandra . A praça de toiros nesse tempo era de madeira e erguia-se no Largo fronteiro ao atual Teatro Salvador
Marques. Depois desta teve Alhandra, em 1869, um outro
Tauródromo, edificado no mesmo local da festa, construída em madeira e desmanchado em 1884. Estas honrarias
reais estavam estritamente ligadas a Alhandra devido a
esta ser baluarte do liberalismo e da tauromaquia e, ainda,
pelo facto do Duque da Terceira, Estribeiro-Mor, ter o seu
Palácio no Sobralinho, a dois passos da vila onde a Rainha
D. Maria, e demais comitiva se vinha hospedar aquando
das Festas. Depois de desembarcar no cais de Alhandra,
ao som da fanfarra. Para melhor enriquecimento desta

DATA DA FUNDAÇÃO

25

A TERTÚLIA
pequena descrição diremos ainda que, a Rainha D. Maria,
gostava muito de touradas e que em 1840 foi juíza da Festa em Honra do Orago da Freguesia de S. João Baptista.
Considerando que no passado da Vila de Alhandra se encontra uma forte tendência para a festa de toiros e ao
longo da história terem existido e presentemente ainda
existirem nomes de vulto ligados ao topo da referida festa,
reuniram-se alguns aficionados de Alhandra com a ideia de
se justificar plenamente a existência de uma Tertúlia.
Posta esta à discussão e após algumas trocas de impressões, foi a ideia aprovada por unanimidade. Os elementos
que aprovaram esta iniciativa foram a partir desta data 1
de Novembro de 1992, considerados os Fundadores:
Álvaro Costa; Abilio Borges; António Joaquim A. Costa; Alfredo Dias; Artur Goncalves; Fernando Rato; Jorge
Borges; José Luis Serra Pereira; João Júlio; João Manuel
A.r.branco; Luis Manuel Borges; Óscar Palmela.

“Os Amigos do Muro” nasceu
após muitos anos de convivência aficionada de um
grupo de amigos que se reunia no muro adjacente à
Praça de Toiros durante as largadas, nas famosas festas
da cidade.
O muro sofrera alterações ao longo dos tempos mas o
grupo de amigos manteve-se, ano após ano, festa após
festa. O desejo de tornar este grupo oficial e enriquecer
a festa brava da cidade com mais uma tertúlia foi crescendo.
Em julho de 2011, o grupo reuniu-se pela primeira vez
naquela que mais tarde viria a ser a sua sede, o seu
segundo ponto de encontro para além do sempre lembrado muro. O sonho aos poucos começou a ganhar
forma, iniciaram-se as obras de melhoramento e o tão
desejado registo da tertúlia “Os Amigos do Muro “ na
Câmara Municipal aconteceu.
Cumpriu-se um sonho envolto em tradição, costume e
união.
Para além de amigos e companheiros agora somos Tertulianos.
sexta-feira, 8 de junho de 2012.
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BOMBEIRO
AFICIONADO

DATA DA FUNDAÇÃO

Janeiro 2014
MORADA

R. Dr. Miguel Bombarda, 243
Vila Franca de Xira

O BURACO

DATA DE FUNDAÇÃO

2007

MORADA

R. dos Loureiros, 17
Vila Franca de Xira

CONTACTOS

CONTACTOS

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

919 249 424
jcabreu@gmail.com

964 024 990
tertuliaoburaco@gmail.com
N.º DE SÓCIOS

30

SENDO UM

Tertuliano há alguns anos, numa
Tertúlia na cidade de Vila Franca de Xira, e que me
fez despertar o bichinho das Tertúlias, sempre tive em
pensamento ter a minha Tertúlia, e esse objetivo foi
conseguido, com a cooperação da minha esposa, tornando-se realidade.
Sendo Bombeiro há mais de quatro décadas, e um
admirador da festa brava, dois polos que simbolizam
bem o amor que estas duas causas tão nobres, que se
interlaçam com muita nobreza, e que me dão a mim e
à minha esposa, um cariz muito lindo, eu Bombeiro e
ela filha de um grande Campino.
Esperando de que todo o nosso trajeto efetuado com
muita ambição, seja demonstrado como algo que
muito nos orgulhamos.
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FUNDADA

em 2007, a Tertúlia foi instalada num
imóvel imundo e destelhado tendo sido completamente
recuperado pelos seus proprietários, Sr. Valentim e pela
D. Irene, dando origem ao espaço simples mas acolhedor
que hoje todos conhecemos, com o nome “O Buraco”,
dado precisamente pelo estado de degradação inicial em
que o imóvel se encontrava. A decoração geral alusiva à
festa brava foi da autoria da D. Irene que, com quadros
bordados em nós de lã, mantas ribatejanas, bandarilhas,
chocalhos e outros artefactos da lavoura, oferecidos por
vários tertulianos transformou o espaço recuperado num
local aprazível e acolhedor. Desde cedo mostrou ser um
lugar de encontro de gente aficionada pela tauromaquia

e pelo Colete Encarnado, mas principalmente, tornou-se
um local de encontro entre amigos que se reúnem neste
espaço semanalmente para conviver, conversar e abordar
outros assuntos atuais, trocar experiências de vida, sempre sob o lema da Amizade do respeito mútuo e da partilha entre todos. Espaço de abertura obrigatória durante
a Festa do Colete Encarnado, é com satisfação que os
tertulianos recebem com guitarras portuguesas, simpatia, alegria e espírito ribatejano todos os amigos, conterrâneos e visitantes da nossa Festa tão tradicionalmente
conhecida pela tauromaquia e pela arte de bem receber,
onde não faltam o pão saloio, as sardinhas, o caldo verde
e o vinho.
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DATA DE FUNDAÇÃO

O CAMPINO

DATA DE FUNDAÇÃO

17 de julho de 1977
MORADA

R. Manuel da Silva Burrico
Alto do Mesquita
Vila Franca de Xira
CONTATOS

966 303 657
919 452 635

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

CASA DOS
FORCADOS

DE VILA FRANCA DE XIRA

2 de julho de 1998
MORADA

R. do Espírito Santo, 31
Vila Franca de Xira
CONTATOS

917 873 820
info@forcadosdevilafranca.com
www.forcadosdevilafranca.com
[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

AO LONGO

DESDE

muito novo, Carlos dos Santos nutriu uma
grande paixão pela Tauromaquia e teve sempre como
sonho, criar um espaço onde estivesse representado todo
um conjunto de modos de viver e sentir com os quais
sempre se identificou.
Com a criação desta tertúlia, a que batizou de “O Campino”, Carlos dos Santos decidiu homenagear essa personagem típica do Ribatejo.
No interior da tertúlia, podemos encontrar uma considerável variedade de objetos provenientes dos vários
14

quadrantes da Tauromaquia. Carlos dos Santos também
promoveu na sua tertúlia encontros com amigos em
várias ocasiões. A sua mulher, Maria Eduarda Santos,
deixou-nos recentemente a 22 de novembro de 2012
e devido a essa fatalidade, as suas duas filhas e o seu
genro, prosseguem com o sonho criado pelo Pai, com a
mesma afición, alegria e prazer de convívio com todos
os que passam, na tertúlia “O Campino”, quer na Festa
do Colete Encarnado, quer em outros momentos de
convívio promovidos por elas.

dos anos os elementos do Grupo de
Forcados de Vila Franca de Xira sempre consideraram
importantes os momentos de convívio e discussão que
eram tidos em conjunto sobre os mais variados temas da
vida de cada elemento e principalmente sobre a sua atividade como forcados.
Frequentemente os elementos do Grupo de Forcados
Amadores de Vila Franca de Xira juntavam-se nos cafés
ou em casa uns dos outros para conseguir de algum modo
os seus momentos de convívio.
Quando assumiu a liderança do grupo de Vila Franca, no
ano de 1983, o cabo João Dotti, começou a alimentar o
sonho de que fosse criasse um espaço próprio do Grupo
onde para além de se reunirem, o Grupo poderia exibir
elementos da sua História, nomeadamente fotografias e
troféus. Para o conseguir era preciso ter iniciativa e ser
ousado na procura de um espaço, na forma de o pagar e
nas obras a executar.
Corria o mês de fevereiro de 1986, a grande maioria do
Grupo de então, com enorme esforço e dedicação tinha
conseguido transformar o sonho em realidade e tinha um
espaço totalmente remodelado e transformado que foi
inaugurado como a verdadeira Tertúlia do Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira.
Desde então até agora, a tertúlia assumiu um papel muito
importante no reforço da identidade do Grupo, sendo o

centro de quase todas as atividades de lazer do Grupo,
organizações de festas, comemorações diversas e o local
de eleição para fardamento dos forcados em todas as
corridas realizadas em Vila Franca de Xira.
O mesmo espírito de ousadia que levou à inauguração em
1986 tem sido reforçado ao longo dos vários anos, com
a compra do edifício e com as obras de remodelação que
têm sido feitas, melhorando cada vez mais aquele espaço.
Na altura da aquisição do edifício atual, a até então Tertúlia do Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de
Xira passou a adotar o nome oficial de “Casa dos Forcados Amadores de Vila Franca de Xira”.
Foi no seguimento desse espírito que em 2007, ano das
comemorações das Bodas de Diamante, numa época em
que era cabo Vasco Dotti, se efetuaram melhoramentos
bastante vultuosos na Tertúlia, tendo-se inclusivamente
efetuado uma reinauguração oficial.
Para o futuro existe a ambição de querer aumentar o
espaço da Tertúlia, motivando o desafio de se conseguir
adquirir a casa do lado.
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O CHOCALHO

DATA DA FUNDAÇÃO

11 novembro de 1995
MORADA

R. Almirante Cândido
dos Reis,14
Vila Franca de Xira
CONTACTOS

965 091 134
victor.m.batalha@gmail.com
[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

CLUBE
TAURINO

VILAFRANQUENSE

DATA DA FUNDAÇÃO

2 de maio de 1983
MORADA

Lg. Telmo Perdigão, 1
CONTACTOS

ctaurino.vilafranquense@gmail.com
[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]
N.º DE SÓCIOS

337

A TERTÚLIA

“O Chocalho”, fundada a 11de
novembro de 1995, desenvolveu a sua actividade em
prol da defesa e promoção da Festa Brava, da Cultura
Ribatejana e da sua Gastronomia, desde essa data e
até final de 2013, na Vila Ribatejana de Alpiarça.
A partir de 2014, consumada que foi a transferência
da sua Sede para Vila Franca de Xira, o desiderato da
sua constituição continua, agora com mais razão, por
se encontrar no meio da temática tauromáquica e congregada na Confederação de Tertúlias do Concelho de
Vila Franca de Xira.
Embora de cariz privada, está no espírito dos promotores da Tertúlia que a mesma esteja aberta à colaboração com qualquer entidade ou grupos de pessoas cujas
iniciativas contribuam, naturalmente, para a defesa e
divulgação da festa brava em geral e particularmente
do Movimento Tertuliano, bem como, a sua disponibilidade para receber visitas solicitadas por quem tenham
interesse pela temática, ou simples curiosidade de
conhecer uma Tertúlia.
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2 DE MAIO

de 1983 marca o nascimento deste
nosso Clube Taurino Vilafranquense, 30 anos leva-nos
já a uma idade adulta em que as experiência recolhida
ao longo dos anos vai sendo utilizada para valorizar o
desempenho deste clube assim como para dignificar a
Festa pela qual pugnamos e que no fim é a razão de ser
deste Clube, a festa Taurina.
É pois pensado nos fundadores e no trabalho árduo e
duro que desenvolveram para erguer esta casa que nós
continuamos todos os dias a trabalhar para o engrandecimento deste nosso Clube.
17

OS
COMPANHEIROS
DO BALDE
EMBORA

criado nos finais da década de sessenta, há
já muito que a grande maioria dos membros do grupo se
entregava a confraternizações em Festas Camperas, piqueniques e “pescarias”. Ora foi exatamente numa dessas idas
ao campo que surgiu a ideia do nome a dar ao agrupamento.
Organizado um pequeno concurso de pesca, ei-los em
plena lezíria a dar largas a um dos desportos da sua preferência. Chegada a hora de consumir os farnéis, eis que
alguém repara que entre os inúmeros utensílios levados
algo faltava, os copos. Por onde haveriam de beber o vinho
destinado ao acompanhamento da comida? A solução não
tardou, a ideia foi lançada e todos concordaram, o melhor
seria beber pelo balde, “aquele” balde de plástico cujo
objetivo inicial seria o de servir o propósito de lavar a loiça.
Todo o vinho foi despejado no seu interior, pelo que todos
beberam por ele. Daqui resultou (pelo menos em certa
medida) a decisão da criação de um grupo, utilizando para
isso a designação de “Os Companheiros do Balde”. Quer se
fale de fotografia, medalhas, esculturas, placas comemorativas, pinturas, desenhos, peças de cerâmica, troféus, imagens religiosas, livros, periódicos, bandeiras, inscrições a
ferro quente em madeira, chocalhos ou cartazes, tudo isso
se pode encontrar no seio da tertúlia tauromáquica “Os
18

DATA DA FUNDAÇÃO

15 de setembro de 1969
MORADA

Lg. Telmo Perdigão, 4 e 6,
Vila Franca de Xira

A ESPORA

DATA DE FUNDAÇÃO

13 de junho de 2017
MORADA

Tv. Espírito Santo, 9001, R/C
Vila Franca de Xira
CONTATOS

939 063 677
tertuliaaespora@gmail.com

CONTACTOS

965 542 980

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]
N.º DE SÓCIOS

18

Companheiros do Balde”. Já com quatro décadas passadas
sobre a sua inauguração, a tertúlia encerra um historial de
sessões de confraternização com membros de outras tertúlias em sessões como a celebração de passagens de ano
e cerimónias de casamento, que encontravam um espaço
privilegiado no seio da própria tertúlia. Com uma paleta de
atividades algo diversificada, “Os Companheiros do Balde”
já realizaram no seu espaço práticas tão diversas como os
seus tradicionais almoços mensais, assim como passagens
de vídeos de carácter tauromáquico, colóquios, exposições, festas de aniversário e sessões de fado. É na altura
do “Colete Encarnado” que a tertúlia assiste a uma maciça
afluência de gente ao seu interior. Os almoços e jantares
do “Colete”, juntamente com as celebrações da “Noite da
Sardinha Assada”, transformam a sede dos “Companheiros
do Balde” e enchem o ar com os cheiros da sardinha assada,
das febras, do pão e do vinho. A tertúlia transborda para o
Largo Telmo Perdigão, tornando-se difícil definir onde esta
começa e acaba, o mesmo passando nos almoços diários
que ali decorrem durante o período da “Feira de Outubro”.
Reunidos no espaço que é seu, “Os Companheiros do
Balde” apenas discutem sobre toiros, o resto fica para fora
das portas. É da “Festa Brava” que se trata!

AO LONGO

de vários anos, os amigos já se juntavam nesta adega para convívio de almoços.
Durante o ano de 2017, este espaço foi convertido em
tertúlia para que o convívio fosse para além dos almoços/jantares.
Sendo assim, este espaço apesar de ser de cariz privado e familiar, estará sempre disponível, dentro das
suas limitações, para a divulgação da festa brava e das
‘velhas’ tradições Vilafranquenses.
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O ESTOQUE

DATA DE FUNDAÇÃO

1 de julho de 1976
MORADA

R. Dr. António José D’Almeida, 56
Vila Franca de Xira
CONTACTO

oestoque@netcabo.pt

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

OS FARRAS
GRUPO
AFICIONADO

CORRIA

TUDO

começou há 40 anos, a partir de uma garagem, propriedade de José Fernandes, conhecido por “Zé
da Mariana”, e de Maria Letra. Era um espaço meio abandonado nas traseiras da estação dos correios da Cidade,
bem perto do Mercado Municipal.
Em 1976, Maria Letra com as filhas, Fernanda e Eduarda,
e os genros, José Leonel e Augusto Levesinho, unidos
20

pela Festa Brava, iniciam a transformação do local e fundam a Tertúlia.
Ao longo destes 35 anos, a Tertúlia já conseguiu envolver
quatro gerações.
É um espaço de debate de ideias, aberto à troca de opiniões, a outras familias, amigos e a todas as pessoas que
apreciem a Festa Brava.

o ano de 1990 quando um grupo de amigos
decidiu constituir-se como o grupo Os Farras, inicialmente
mais vocacionado para a celebração do Carnaval.
Porém, a breve trecho e sendo constituído na sua maioria por gente de Vila Franca, amigos desde sempre e
aficionados da festa brava, os objetivos iniciais foram
alargados, passando a englobar a comemoração da primeira festa da terra – O Colete Encarnado – originando a
alteração da designação inicial para – Grupo Aficionado
Os Farras. Impôs-se a criação de um emblema, expressão
deste sentir. Surgiu de forma natural, o toiro e o estoque,

DATA DE FUNDAÇÃO

julho de 1990
MORADA

Trv. do Quebra Costas 2 A
Vila Franca de Xira
CONTACTOS

916 813 541
carmelinda55@hotmail.com
[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]
N.º DE SÓCIOS

25

símbolos da festa e da lide, o campino como figura central
e, finalmente, a ponte, elo de ligação entre a Lezíria e Vila
Franca.
Com três pontos fortes anuais – Carnaval, Colete Encarnado e Feira de Outubro, o grupo mantém ainda como
objetivo, durante o resto do ano, outras atividades à
“roda” da gastronomia, fado e toiros, interesses comuns
e partilhados, que dão força e união ao grupo, numa tentativa de perpetuar e engrandecer a festa brava em Vila
Franca, terra à qual, por nascimento ou adoção, nos orgulhamos de pertencer.
21

FESTA
BRAVA

DATA DA FUNDAÇÃO

5 de fevereiro de 2012
MORADA

TV do Mártir Santo, 3
Vila Franca de Xira
CONTACTOS

tertuliafestabrava@hotmail.com
tfbravavilafrancadexira@sapo.pt
926 589 006

OS FORAS
E OS BRAVOS

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

DATA DA FUNDAÇÃO

1 de outubro de 2010
MORADA

R. Miguel Bombarda, 211
Vila Franca de Xira
CONTACTOS

917 497 806
osforasbravos@hotmail.com
[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

N.º DE SÓCIOS

10

Ao ver as Lezírias e o Tejo vemos Vila Franca de Xira.
Terra de varinas e campinos, de toiros e toureiros…A
terra da Festa Brava! E “Festa Brava” é convívio, é alegria, é amizade….Fundada a 5 de Fevereiro de 2012, a
tertúlia “Festa Brava” situa-se junto à Igreja do Mártir
Santo São Sebastião, património fundado pelo rei D.
Sebastião em 1576 devido à “Peste Grande” de 1569.
O padrinho é o matador de toiros António Portugal.
Natural da Calhandriz, com 61 anos, tem 42 anos de
toureiro e 34 de matador de toiros. Em maio de 1977
foi um dos protagonistas da corrida realizada na Palha
Blanco em que se desafiou a proibição de matar toiros nas arenas portuguesas. A “Festa Brava” começou
com três sócios e atualmente já somos 10 sempre a
crescer mas a porta desta casa está sempre aberta a
quem vier por bem….Porque esta é a casa onde mora
a Amizade.
Temos, um gosto, uma paixão pela festa brava e de
tudo o que a ela agrega, daí o nosso nome – o culto
ao touro bravo, à nossa Lezíria, ao fado, desde o campino ao toureiro passando pelos forcados, uma homenagem às nossas gentes de Vila Franca de Xira – gente
brava, pura e aficionada. Não nos podemos esquecer,
porém, a zona histórica onde estamos sediados, no
Mártir Santo, onde em tempos nasceu Vila Franca.
22

IDEALIZADA

por Vila-Franquenses e amada por
todos os aficionados que a frequentam, a Tertúlia os Foras
e os Bravos nasce da união de dois grupos. Os Bravos
começaram a reunir-se no Alto Mesquita por altura das
festas na cidade e os Foras começaram por dar os seus
primeiros passos nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira. Cedo se percebeu que existia
a vontade e a união entre grupos acontece por alturas da
Feira Anual de 2010.
É por essa altura que a Tertúlia inicia a construção da sua
identidade nas instalações sitas na Rua Miguel Bombarda
e após longos meses de convívio, o nosso espaço estava
pronto para celebrar a Festa Brava. Um espaço que con-

sideramos ser de todos os Vila-Franquenses e de todos
os aficionados que nos visitam durante todo o ano, com
o momento mais alto todos os anos em julho, durante o
Colete Encarnado.
Após a jornada inicial da qual nos orgulhamos e na qual
construímos os alicerces da nossa Tertúlia, contamos
neste momento com um grupo de associados forte, dos
mais pequenos aos mais graúdos e juntamo-nos todos os
meses para um convívio saudável, amigo e fraterno, que
vai mantendo assim a Tertúlia um espaço amigo, de união
e de amor pela nossa terra, pela cultura tauromáquica.
Somos uma Tertúlia aberta de e para todos!!!
Venha Visitar-nos!!!
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A FORNALHA

DATA DA FUNDAÇÃO

1 de agosto de 2013
MORADA

R Gomes Freire, 18
(antiga Fábrica dos bolos)
Vila Franca de Xira
CONTATOS

937 525 925
tertuliaafornalha@gmail.com

FORTUNATO
SIMÕES

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

INAUGURADA

em 2013, numa antiga fábrica de
bolos, reúne os ideais de pai Horácio Oliveira e filho Mário
João Oliveira ambos com o gosto pelo mundo dos toiros.
O gosto pelos toiros começou cedo com o avô António
que transportava toiros e cabrestos para esperas e corridas de toiros, trabalho que o filho Horácio continuou
acompanhado pelo filho Mário João Oliveira.
A tradição continuou na família Oliveira sendo hábito
assistir a corridas de toiros por Portugal fora, bem como

24

pela vizinha Espanha, além das tradicionais largadas de
toiros.
Com o passar dos anos o filho Mário João Oliveira foi
enriquecendo o espólio taurino do pai, sempre com o
desejo de um dia poder partilhá-lo com os restantes vilafranquenses.
Pelo que surgiu “A Fornalha”, espaço onde se celebra
a festa e a tradição junto de amigos, vilafranquenses e
quem a nós se queira juntar.

DATA DE FUNDAÇÃO

21 de novembro 1977
MORADA

R. Carlos José Gonçalves, 13,
Cave
Vila Franca de Xira
CONTACTOS

936 484 407
rmdp59@sapo.pt

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

A TERTÚLIA

“Fortunato Simões” nasceu pelas
mãos do Sr. José Maria Ribeiro Simões, o seu fundador,
para homenagear a obra e vida de seu pai, Fortunato
Simões, que dedicou grande parte da sua existência
à arte de pegar touros como moço de forcado, quer
como amador quer como profissional.
Neste espaço somos colocados perante uma grande
variedade de objetos, onde podemos encontrar refe-

rências, direta ou indiretamente ligadas à “Festa Brava” e
ao percurso da vida familiar da própria tertúlia.
Desde a morte de seu fundador (23/12/1987), a tertúlia é, desde então, alvo de uma menor utilização, com
exceção da sua abertura ao público durante as festividades do Colete Encarnado e sempre que é solicitado
por algum organismo ou entidade interessada na sua
visita.
25

O GANADERO

DATA DE FUNDAÇÃO

2 de julho de 1999
MORADA

CC da Barroca, 1
Vila Franca de Xira

O GARRAIO

CONTATO

967 064 826

DATA DA FUNDAÇÃO

1 de outubro de 2013
MORADA

R. dos Bombeiros
Voluntários, 19
Vila Franca de Xira
CONTACTOS

916 989 168
cristinalinolopes29@hotmail.com

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]
Nº DE SÓCIOS

21

A TERTÚLIA

“O Ganadero” nasce no Colete
Encarnado de 1999, pela mão de Jorge Pereira, filho do
famoso Jorge “da corneta”, ou o homem das luvas brancas
que dedicou a sua afición a abrilhantar as corridas de toiros com os seus famosos e afinados toques.
O filho do cornetim faz d’O Ganadero o local ideal para
homenagear o seu pai e conviver com os amigos em prol
do espírito aficionado que envolve esta família.
As portas estão sempre abertas para dar a conhecer o
ambiente Tertuliano que se vive em Vila Franca a quem
queira visitar este espaço.

26

NA SEQUÊNCIA

de vários anos e como Vilafranquenses que somos, um pequeno grupo de amigos
e aventureiros amantes da Festa Brava e tradições.
Começamos a fazer as nossas festas e convívios pelas
ruas da nossa terra sem termos sítio certo.
Chegando a 20 membros no qual todos decidimos que
havia chegado a hora de formar uma tertúlia de modo
a termos um sítio certo para os nossos convívios.
No dia 25 de Maio de 2013 com a nossa inscrição na
Camara Municipal com o nome Tertúlia O Garraio.
Ficando assim as portas abertas a Tertulianos e visitantes.
27

IRMANDADE

DATA DA FUNDAÇÃO

10 de junho de 2013
MORADA

Tv. da Garça Boieira, 2
Vila Franca de Xira
CONTATOS

915 284 436
tertuliairmandade2013@gmail.com
[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

LANTERNA
TAURINA

DATA DE FUNDAÇÃO

6 de julho de 2002
MORADA

R. António Dias Lourenço
Vila Franca de Xira
CONTATO

962 372 611

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

Nº SÓCIOS

18

A TERTÚLIA

Irmandade conta com um primeiro
ano de vida recheado de sucessos, boa-disposição e
sobretudo muito convívio.
Este espaço nasce da vontade de um grupo de jovens de
encontrarem um local para se reunirem e juntarem todos
os seus amigos e conhecidos, num espirito de amizade e
companheirismo, um espaço onde todos são bem recebi28

dos, e onde a ligação à cidade, às suas tradições e às suas
gentes é respeitada e cuidada da melhor forma possível.
Com um curto histórico de jovialidade, inovação, simpatia
e muita boa-disposição, estamos preparados para fazer
deste novo espaço, um marco na vida vilafranquense e de
passagem obrigatória para todos aqueles que nos visitam.
Venham visitar-nos

A TERTÚLIA

Lanterna Taurina surgiu de um sonho
de uma família aficionada que queria proporcionar a si,
aos seus amigos e a todos os visitantes, um espaço para
disfrutar de bons momentos de convívio num ambiente
taurino.
29

LEZÍRIA

DATA DA FUNDAÇÃO

1 de julho de 1979
MORADA

R. 1.º Dezembro, 39
Vila Franca de Xira
CONTACTOS

911 789 550
paula-conde@hotmail.com
[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

O MATA
CAVALOS

DATA DE FUNDAÇÃO

29 de abril 2006
MORADA

R. Comendador Miguel Esguelha, 25 R/C
Vila Franca de Xira
CONTACTOS

914 777 324
leoneldavid45@gmail.com
www.tertuliamatacavalos.webnode.pt
[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

N.º SÓCIOS

50

N.º DE SÓCIOS

25

A CURTA
A TERTÚLIA

Lezíria foi fundada pelo Sr. João
Maria Conde, homem apaixonado pela sua terra natal
Vila Franca de Xira e pela grande Lezíria que a toca.
Desde muito cedo sentiu a necessidade de possuir algo onde as características culturais destas se
representassem. Grande aficionado pela festa brava,
decidiu colocar em prática essas mesmas aspirações,
materializadas na construção da tertúlia tauromáquica Lezíria, instituição essa que pretende ser uma
homenagem a Vila Franca de Xira, às suas gentes e
tradições, bem como aos aspetos caracterizadores da
cultura tauromáquica. A tertúlia Lezíria está e estará
sempre aberta a quem nela queira entrar.
30

história deste espaço prende-se
essencialmente com o objetivo de homenagear uma
figura bastante querida no seio da família, António
Manuel Caetano. Homem de profissão tão bonita e de
alguma dureza – trabalhava no campo (Companhia das
Lezírias) como Campino. A verdadeira razão pelo qual
escolhemos este nome, “O Mata Cavalos”, tem a ver
com as inúmeras vezes que no seu ambiente de trabalho, os colegas campinos o apelidavam assim, por ser
um homem bem constituído fisicamente.
Um grupo de familiares uniu-se na procura de um
espaço onde pudesse homenagear “O Mata Cavalos”
e em simultâneo conviver com os amigos e conhecidos, nas festas mais conhecidas e com mais tradição
da Cidade. Realizamos também as nossas próprias atividades, nomeadamente almoços mensais.
Para finalizar, temos todo o prazer em receber quem
nos queira visitar. Podem também conhecer-nos
melhor em www.tertuliamatacavalos.webnode.pt
31

O NATURAL

DATA DE FUNDAÇÃO

1 de julho de 1994
MORADA

R. José Dias da Silva, 48
Vila Franca de Xira

NATURALES

CONTATOS

32

promovendo o espírito que deve presidir, especialmente
à Festa Rainha e à Feira Anual: uma relação fraterna,
amiga e informada dos valores e tradições da nossa terra
e das nossas gentes.
A Tertúlia partilha também com quem a visita o magnífico
ambiente taurino de Vila Franca, terra que é a paixão dos
seus fundadores, que vivem a Festa com orgulho, satisfação e emoção”.

MORADA

Rua Sacadura Cabral, 27
Vila Franca de Xira
966 656 615

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

a 1 de julho de 1994 pelo grupo de
amigos João Perdigão, Carlos Santos “Dinhas”, Luís Rocha
“Pencas”, Joaquim Lobo, Paulo Murtinho “Minalho”, José
Constantino “Ibraim”, Fernando Coquenim e Paulo Teles
“Ci¬gano”, nesta tertúlia presta-se homenagem ao toureio a pé e a todas as figuras da cultura tauromáquica, mas
sobretudo às de Vila Franca de Xira terra mãe de toureiros.
O Natural abre as suas portas a tertulianos e visitantes,

janeiro de 2016

CONTATO

937 334 303
j.perdigao@limpezasfrancas.pt

FUNDADA

DATA DE FUNDAÇÃO

FUNDADA

em janeiro de 2016, por um grupo
de familiares e amigos que tem objetivo de defender
a festa brava.
O 1.º evento da tertúlia contou com um almoço d
entrega de troféus relativo à Temporada Taurina de
2015, nos quais estiveram presentes Luís Rouxinol,
Luís Rouxinol Jr., João Grave, cabo dos Forcados
Amadores de Santarém, Joaquim Brito Paes, Joaquim Oliveira, David Antunes entre outros.
33

A PADROEIRA
DOS
CAMPINOS
“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, pinto34

DATA DA FUNDAÇÃO

3 de julho de 2008
MORADA

R Manuel Afonso de Carvalho,
19 r/c, Vila Franca de Xira
CONTACTOS

967 664 811
ana_mmserra@hotmail.com
[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

PALHA
BLANCO

DATA DA FUNDAÇÃO

26 de junho de 2010
MORADA

R. 16 de Março, 3 - A
Vila Franca de Xira
CONTACTOS

964 042 429
palha.blanco@hotmail.com

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]
N.º DE SÓCIOS

20

res, 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.

NASCEU

no ano 1999 quando um grupo de amigos se reuniu no quintal situado no bairro de St.ª Sofia.
Mais tarde, após aderirem mais pessoas e melhoradas
as condições da mesma, decidiu-se registar a tertúlia
na Câmara de Vila Franca de Xira. Foi então na data de
26/06/2010 que a tertúlia “Palha Blanco” ganhou antiguidade e inaugurou as suas atuais instalações. E é aqui
que tertuliamos frequentemente sobre o mundo taurino, desde as corridas de toiros às largadas e esperas
de toiros não só em Vila Franca mas como em toda a
Península Ibérica.
É esta paixão pela festa brava que me faz estar há 25 anos
a desempenhar funções na Palha Blanco, ultimamente à
porta de arena. E por dedicar tanto a esta praça centená-

ria decidi pôr o nome dela na minha tertúlia. Aqui também se reúne o grupo Vilafrancasempre, grupo de jovens
aficionados que percorre a Península Ibérica em busca
de emoções que o toiro bravo nos provoca, levando o
nome de Vila Franca por onde quer que passemos, desde
o Ribatejo onde nascemos até ao mais pequeno recanto
onde se soltam toiros nas ruas, desde da ilha dos Açores
(Terceira) à raia portuguesa assim como ao Alentejo aficionado. Nunca faltando aos célebres encierros de San
Fermín em Pamplona e os carnavais del toro em ciudad
Rodrigo.
Nesta tertúlia todas as festas se planeiam onde se trazem
convidados para mostrar as tradições e o que tem a receber das gentes de Vila Franca.
35

OS PARRAS

DATA DE FUNDAÇÃO

21 de maio de 1976
MORADA

Lg. Telmo Perdigão, 22
Vila Franca de Xira
CONTATOS

967 065 569

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]
N.º DE SÓCIOS

PARRITA
A MANGA

17

DATA DE FUNDAÇÃO

8 de outubro de 1975
MORADA

TV. da Lourença, 20 a 22
Vila Franca de Xira
CONTACTOS

962 635 227
milaceitil@hotmail.com

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

PARRITA

A MANGA

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, decidiram, certo dia, adquirir um espaço para
esse convívio. Dois elementos desse grupo, 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 esforço, o espaço foi uma realidade. Para embelezar a mesma houve uma opinião do Sr. Henrique Bandeira
que o teto fosse forrado com caixas de ovos, e assim foi
aprovado, 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,
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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 Direção constituída por José Carlos Pita, Ataíde, José Carlos Caetano,
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.
Obrigado por nos compreenderem.

O SEU

fundador, Joaquim Ceitil, nascido e criado em
Vila Franca de Xira foi, desde sempre, um aficionado da
Festa Brava. O Colete Encarnado era por excelência a sua
festa de eleição, tendo especialmente durante os anos 60,
feito parte da Comissão Organizadora da Noite da Sardinha Assada, inserida na mesma. Hoje a Tertúlia Parrita
- “A Manga”, é propriedade de seus herdeiros, os filhos
Madalena e António, a sua nora Emília e seus netos David
e Ricardo Ceitil. Como qualquer Tertúlia, esta respira Festa

Brava, levando-nos a sua decoração personalizada, a sua
religiosidade e a aficion a um museu vivo da arte e cultura
tauromáquica. Local de eleição para longas conversas entre
amigos, é ainda palco para várias atividades como almoços,
jantares, festas de aniversário, sessões de fado e outros
motivos de encontro que materializam o seu espaço.
Durante as Festas do Colete Encarnado e Feira de Outubro, ou quando solicitada, as suas portas estão sempre
abertas para quem a quiser visitar.
37

PEÑA
TAURINA 27

DATA DE FUNDAÇÃO

abril de 2004
MORADA

R. José Dias da Silva, 60
Vila Franca de Xira

RAMBÓIA

CONTATOS

965 276 580
zecatoja@sapo.pt

38

Membros atuais da Peña 27
José Catoja/Augusta Catoja; Nelson Catoja/Paula Cardozo; José Cardozo/Manuela Cardozo; Sérgio Catoja/
Adalberto Pinheiro, e Marco Catoja/Elisa Ferreira

R. Professor Reinaldo
dos Santos, 15
Vila Franca de Xira

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]
N.º DE SÓCIOS

47

POR VILA FRANCA,
PELA FESTA BRAVA!
VENHA CONHECER-NOS
EM 26 DE MARÇO

tações internacionais como por exemplo na Feira Taurina
de Cuelhar-segovia onde nós representamos há 12 anos.

MORADA

tertulia.ramboia@hotmail.com
www.tertuliaramboia.com

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

10

em abril de 2004 tendo como sua
1.ª sede numa casa emprestada na Rua José Dias da Silva,
onde se manteve durante 3 anos.
Mais tarde passou para o n.º 52 da mesma rua, onde atualmente se encontra situada na mesma rua mas no n.º 60.
Mantém atividade todos os meses assim como o Colete
Encarnado, Feira de Outubro, além de algumas represen-

26 de março de 2005

CONTACTOS

N.º DE SÓCIOS

FUNDADA

DATA DE FUNDAÇÃO

de 2005, na “velhinha”
sede situada nas Cachoeiras (pequena freguesia do concelho de Vila Franca de Xira), nascia oficialmente a “Tertúlia Rambóia”, fruto da união de um pequeno grupo de
amigos que se ia juntando com regularidade nesse antigo
espaço sem maiores pretensões do que passar bons
momentos de convívio e amizade. A partir dessa altura e
à medida que o nosso espólio foi crescendo e o número
de amigos e participantes aumentando, tornou-se cada
vez mais forte a ambição de criar uma verdadeira Tertúlia,
espaço físico e psicológico que espelhasse a paixão e o
interesse dos seus membros pela Festa Brava em todas
as suas vertentes. E de uma ideia e sonho que se foram
desenvolvendo em tímidos mas seguros passos, crescemos para a sua concretização, podendo hoje, com indis-

farçável orgulho hastear bem alto a nossa bandeira, tanto
na atual sede, na nossa amada Vila Franca, como nas participações nas tradicionais datas taurinas da cidade, nas
diversas excursões já realizadas para assistir a corridas
em Espanha, nas Festas Camperas ou em tantos e maravilhosos almoços e jantares de convívio já realizados.
É nosso entender que uma verdadeira Tertúlia deve
estar presidida, antes de mais, por um fortíssimo espírito de união, amizade e respeito dos seus elementos,
trabalhando em conjunto para o engrandecimento dessa
cultura tão bela, única e nossa que é a Festa dos Toiros!
Desta postura dá bem fé o nosso lema, sempre presente
onde quer que estejamos:
Amizade, Festa, Tradição!
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RÉDEA
CURTA

DATA DA FUNDAÇÃO

01de abril de 2017
MORADA

Calçada da Barroca, n. 3
Vila Franca de Xira

TENTADERO

CONTATOS

Rédea Curta é um novo espaço em
Vila Franca de Xira, que um pequeno grupo de amigos
tinham como sonho há vários anos! O realizar de um
sonho... Uma ideia partilhada, um projecto desejado, uma
vontade comum ... enfim... uma união de forças e vontades que tornou este espaço real!
Somos amigos de longa data, que juntos festejávamos
efusivamente as festas da cidade, bem como aniversários
e outras ocasiões, mas sem ter o “nosso” espaço. Por isso
este espaço começou a ser cada vez mais uma necessidade, cada vez mais um desejo, um sonho. Até que surgiu
o sitio ideal, a nossa cara! Passámos à escolha do nome,
que embora tenha relacionamento obvio com a tauromaquia, tem também uma parte mais “cómica” ao fazer

40

MORADA

R. S. José do Marco, 42
Castanheira do Ribatejo
914 729 836
tertulia.tentadero@gmail.com

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

N.º DE SÓCIOS

referencia às limitações financeiras com que começamos
este projeto!
Assim sendo o sonho foi finalmente realizado, com as dificuldades de qualquer actividade inicial, mas com enorme
satisfação e ansiedade em mantê-lo vivo! É um espaço de
confraternização para nos reunirmos mensalmente, para
festejarmos as festas da cidade e tudo mais o que seja
motivo de festa!
Com o tempo iremos recebendo os nossos convidados e
amigos e fazê-los sentir que a Rédea Curta é um pouco de
todos os que venham por bem!
Ideia base.... confraternizar, sentimento base.... amizade....
Tudo o resto vem por acréscimo, diversão, sorrisos, gargalhadas, conversas... comida, bebida! Aficion e salero.

25 junho de 2005

CONTACTOS

redea.curta@hotmail.com

14

A TERTÚLIA

DATA DA FUNDAÇÃO

“ORIUNDOS

de Vila Franca de Xira, foi na Castanheira do Ribatejo que houve a possibilidade de concentrar as vontades e gostos na criação de um espaço
de convívio com ambiente Taurino, que foi denominado
Tertúlia Tentadero.
Tentadero porquê?, Pois foi a forma escolhida para salientar/dar valor a todo o trabalho árduo dos intervenientes
da Festa Brava, onde a tenta tem um papel fundamental.
Havendo ligações embrionárias à festa dos Toiros, os
fundadores ornamentaram o espaço, de modo a acolher
seus amigos, amigos dos amigos e futuros amigos nos
seus convívios, quer os mesmos fossem aficionados ou
não, mas cujo tema central é e será sempre, a festa de
Toiros em todos os seus aspetos, onde todos têm sempre

a possibilidade de se pronunciar, pois a Afición não tem
limites nem é imposta, é sentida!
Com a comparticipação de variadíssimos amigos Tertulianos, foi possível efetuar a decoração da Tertúlia, quer
com doações, quer com património cedido, onde existe
lugar de destaque a duas pessoas: um Bandarilheiro, e
um Campino, mas nunca descurando qualquer outro elemento que seja do mundo da Tauromaquia.
A Tertúlia Tentadero, local que tem o seu ponto alto
nas festas de S. João Batista, não tem dia certo de
abertura, pois a verdade é que a abertura faz-se sempre que possível e requerida, estando sempre disponível para receber e confraternizar, com todos os que a
desejem visitar.
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DATA DE FUNDAÇÃO

O TOURIL
FUNDADA

por um grupo excursionista, que habitualmente se reunia na antiga taberna Vila-Franquense 14
e 8, O Touril surgiu pelo convívio dos seus fundadores. A
necessidade de ter um local próprio que permitisse as longas conversas, os serões tauromáquicos, almoços, jantares,
lanches, o convívio tertuliano...
Desta necessidade, nasceu O Touril. Os seus fundadores
decidiram alugar o edifício n.º 7 da travessa da Lourença,
o qual viria a sofrer fortes intervenções estéticas, fazendo
daquele espaço uma segunda casa.
Os fundadores do Touril procuraram consagrar no edifício
um conjunto de simbolismos e expressões identitárias,
numa clara simbiose entre a Tauromaquia em geral e os
seus particularismos ao nível local.
A fachada da Tertúlia apresentava-se como uma réplica,
quase perfeita, da entrada do Touril da Praça de Toiros Palha
Blanco, sendo a sua porta de acesso, idêntica à que se situa
no touril da Praça Vila-Franquense. No seu interior, havia
imitações, quer da porta dos cavalos quer da porta dos
cabrestos e até mesmo uma miniatura de uma teia.
Os últimos anos na Travessa da Lourença foram marcados
pelo renascimento das comemorações das festas da cidade
de Vila Franca de Xira. O Colete Encarnado encerra claramente o ponto alto destas festividades... O que começou por
ser um convívio envergonhado entre os Fundadores resistentes, família e alguns jovens amigos, tornou-se nos últimos
tempos um grande evento que reúne velhos, novos, amigos e
apenas visitas que partilham a mesma Afición pela Festa Brava.
Em poucos anos, os “amigos cresceram” e a travessa da Lourença todos os anos apresentava uma moldura humana que
deixava os mais antigos carregados de orgulho e os mais
novos felizes por pertencerem a semelhante Família.
Nos últimos anos, com o esforço dos atuais sócios e com o
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2 de julho de 1977
MORADA

TV. dos Tanquinhos, 3-5
Vila Franca de Xira
CONTACTOS

967 073 857
marco_pereira@sapo.pt
tertuliaotouril1977@gmail.com
www.tertuliaotouril.pt
www.facebook.com/otouril

VOLTARETA

DATA DE FUNDAÇÃO

2014

MORADA

Tv. Mercado, 11
Vila Franca de Xira
CONTACTO

tertulia.voltareta@gmail.com
[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]
N.º DE SÓCIOS

16 (um dos fundadores)

apoio de todos aqueles que têm este espaço como referência, O Touril renasceu no seu novo espaço, aumentou a sua
Família e é Hoje uma Tertúlia Viva, tentando recriar aquilo
que Outros em tempos, bem diferentes, fizeram –Tertúlia.
Com a morte de dois dos três últimos fundadores, o fim
da Tertúlia parecia algo anunciado, mas da vontade e persistência de um grupo, resistente ávido em manter vivo o
espaço no qual cresceram e viveram grandes momentos,
nasceu a união e a concordância em não deixar acabar O
Touril. A Tertúlia muda de espaço físico, mas mantêm viva a
sua História e Tradições.
O Touril tem como principais objetivos:
- Manter viva a Tradição tão característica da cidade de
Vila Franca de Xira;
- Abrir o espaço a todos aqueles que o queriam visitar;
- Promover eventos que chamem todos os Vila-Franquenses, bem como outros a viver a cidade e a conhecer as
suas Tradições!!!

“PODEMOS

dizer que o conceito Voltareta
nasceu nos tempos que os membros se juntavam na
Lina (Top Real) para convívios nas épocas festivas por
volta do ano de 2002.
Amizade, gosto pelas festas, convívio e por Vila Franca
de Xira aliados a um enorme espírito hospitaleiro são
as características do grupo.
Em 2014 foi dado o passo em forma de espaço físico,
numa rua bastante carismática (Rua dos Bombeiros
Voluntários) dando provas à identidade e ao conceito.
Com alguns ajustes inerentes da adesão foi dado o
passo de consolidação com envolvimento de todos!
Resultando na mudança para um novo espaço, com
mais condições e um maior compromisso de todos
para que mensalmente exista um convívio.
Esta é a Voltareta! Olé!”
43

ZÁS & VIRA
ASSOCIAÇÃO

DATA DA FUNDAÇÃO

7 de julho de 1990
MORADA

R. Dr. Sousa Martins, 11
Vila Franca de Xira
CONTACTOS

966 021 119
962 851 139
zasevira@hotmail.com

[Visita mediante marcação
prévia para o contato referido]
N.º DE SÓCIOS

38

TUDO

começou com um grupo de amigos e colegas
de trabalho que se reuniram para um primeiro almoço de
Colete Encarnado em 1990. A partir daí reuniam-se onde
então era possível, uma vez que não havia sítio fixo. A
1ª. Reunião, já com carácter de tertúlia foi realizada
no dia 9 de novembro de 2002, no local onde é hoje
a sua sede, e com a designação inicialmente adotada
de “Charrês”. Alugado primeiramente para o efeito,
o edifício foi posteriormente comprado, o que levou
à legalização da Tertúlia, registando a mesma como
Associação, com estatutos e regulamentos próprios.
A Tertúlia Zás & Vira – Associação tem como objetivo
promover o convívio entre tertulianos e participar nas
celebrações das Festas da Cidade, em especial nas de
cariz taurino.
Aqui abrem-se as portas e não se sabe quando fecham.
A Tertúlia Zás & Vira – Associação está de braços e
portas abertas a todos os que vierem por bem.
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CIDADE
VILA
FRANCA
DE XIRA
C O NC

ELHO DE VILA FRANCA DE X
IRA

14

36

3

5

1 ABRE-MAX

6 BOMBEIRO AFICIONADO

11 CHOCALHO, O

2 AFICIONADO, O

7 BURACO, O

12 CLUBE TAURINO VILAFRANQUENSE

Lg. Telmo Perdigão, 3
R. dos Varinos, 12

R. Dr. Miguel Bombarda, 243
R. dos Loureiros, 17

R. Almirante Cândido dos Reis, 14
Lg. Telmo Perdigão, 1

3 ALHANDRA, A TOIREIRA

8 CAMPINO, O

13 COMPANHEIROS DO BALDE, OS

4 AMIGOS DO MURO, OS

9 CASA DOS FORCADOS
AMADORES DE V.F. XIRA

14 ESPORA, A

R. Vasco da Gama, 35, Alhandra
R. Almirante Cândido dos Reis, 42

5 ANTÓNIO INÁCIO

Pc. Forte da Quintela, 4, 4.º esq,
46 Póvoa de Santa Iria

R. Manuel Silva Burrico

R. do Espirito Santo, 31

10 CHARRUA, A

R. Noel Perdigão, 17 C

Lg. Telmo Perdigão, 4-6

Tv. Espirito Santo, 9001, r/c, Cahoeiras

15 ESTOQUE, O

R. Dr. António José Almeida, 56

16 FARRAS, OS – GRUPO AFICIONADO
Trav. do Quebra Costas, 2 A

17 FESTA BRAVA

Trav. do Mártir Santo, 3

18 FORAS E OS BRAVOS, OS
R. Dr. Miguel Bombarda, 211

19 FORNALHA, A

R. Gomes Freire, 18

20 FORTUNATO SIMÕES

R. Carlos José Gonçalves, 13 - c/v

21 GANADERO, O

26 MATA CAVALOS, O

31 PARRAS, OS

22 GARRAIO, O

R. dos Bombeiros Voluntários, 19

27 NATURAL, O

R. José Dias da Silva, 48

32 PARRITA – A MANGA

23 IRMANDADE

28 NATURALES

33 PEÑA TAURINA 27

24 LANTERNA TAURINA

29 PADROEIRA DOS CAMPINOS, A

34 RAMBOIA

25 LEZÍRIA

30 PALHA BLANCO

35 RÉDEA CURTA

Calçada da Barroca, 1

Trav. da Garça Boieira, 2
R. António Dias Lourenço
R. 1.º de Dezembro, 39

R. Comendador Miguel Esguelha, 25 - r/c

R. Sacadura Cabral, 27
R. Manuel Afonso de Carvalho, 19 - r/c
R. 16 de Março, 3 A

Lg. Telmo Perdigão, 22
Trav. da Lourença, 20-22
R. José Dias da Silva, 60
R. Reynaldo dos Santos, 15
Calçada da Barroca, 3

36 TENTADERO

R. S. José do Marco, 42,
Castanheira do Ribatejo

37 TOURIL, O

Trav. dos Tanquinhos, 3-5

38 VOLTARETA

R. dos Varinos, 11

39 ZÁS & VIRA - ASSOCIAÇÃO
R. Dr. Sousa Martins, 11
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Posto de Turismo Municipal

Rua Alves Redol, n.º 7
2600-099 Vila Franca de Xira
GPS: 38º 57’ 16.59” N, 08º 59’ 21.48” W
Tel. (+351) 263 285 605
turismo@cm-vfxira.pt
Segunda a sexta-feira das 10h00 às 18h30.
Sábados das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h30.
Encerra aos domingos e feriados.

