
Tertúlias Vilafranquenses

Tertúlia Móvel
«O Autocarro»

Data da Fundação:
Feira de Outubro de 1994

Morada:
EN 1 Lote C 1, Loja esq.ª 
Povos
Vila Franca de Xira

Contactos:
263 273 613/5 
toautocarro@gmail.com

N.º de Sócios
Efetivos: 13
Honorários: 10

No ano de 1994 a partir de um grupo de aficionados homens da terra de Vila Franca 
de Xira juntaram esforços, tempo e dinheiro e todos em conjunto deram alma ao que 
todos hoje conhecemos como tertúlia “Móvel O Autocarro”. Estes sócios,12 sócios. 
Durante o ano de 1994 adquiriu o 1.º autocarro, transformaram-no com cozinha, bar 
e mesas para a confraternização de todos os sócios, familiares e amigos em torno 
da grandeza da festa brava e tradições taurinas. Por ocasião da Feira de Outubro de 
1994, a tertúlia com o nome Tertúlia “Móvel Victor Mendes” foi colocada pela primei-
ra vez nas esperas de Vila Franca de Xira  na Rua 1.º de Dezembro, frente aos ns.º 5 e 
7. Apoiada pela família Ceitil (que ofereceu a partir de sua casa a ligação de água e 
luz até a presente data) e pela Junta de Freguesia  e  Câmara Municipal Vila F. Xira. O 
1º autocarro viria a ser substituído em 2000 por outro maior e com maior comodida-
de e segurança. Este, em plenas funcionalidades de circulação, quer a nível interior 
como a nível exterior, assim como a criação do logótipo como imagem exterior da 
tertúlia, alterando a sua designação para Tertúlia Móvel  “O Autocarro”. Em 2010 com 
as novas tecnologias criamos o e-mail da tertúlia toautocarro@gmail.com e a pagina 
no facebook,  www.facebook.com/tertuliamoveloautocarro  no decorrer desse ano 
tivemos aproximadamente  cerca de 2500 visitas. Em 2011 os sócios reuniram-se 
e adquiriram o 3º autocarro, mais moderno sem marca de marradas e marcas da 
idade, um autocarro mais moderno, inaugurado no colete encarnado de 2012. Esta 
tertúlia não e só conhecida localmente ou a nível nacional no estrangeiro já teve o 
privilegio de ser destaque em revistas na área da tauromaquia nomeadamente em 
Espanha, o qual tem engrandecido a festa brava e a terra de Vila Franca de Xira
Somos aficionados, somos amantes de toiros, cavalos, toureiros e forcados, de cam-
pinos, somos tradição, temos identidade. Somos gente simples mas com grande 
alma...


