ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA

Voto de Pesar na sequência do falecimento de José da Cunha Pereira Palha

José da Cunha Pereira Palha, filho de Vila Franca de Xira, nasceu a 25 de Novembro de 1951,
filho de José de Assis Pereira Palha (filho do Fundador do Colete Encarnado, José Van Zeller
Pereira Palha) e de Maria Isabel do Rosário de Melo Falcão Trigoso da Cunha Mendonça e
Meneses (neta do Marquês de Olhão).
Era ganadero, criador de cavalos e aficionado com “A” maiúsculo. Era uma presença assídua
nas praças de touros nacionais, sempre com a sua amizade e boa disposição, consciente do
legado familiar que falava do Orgulho Vilafranquense, das suas raízes lezireiras, do seu sentido
de serviço, herdado de seus pais e avô, provendo à Cidade de Vila Franca de Xira, o que ela
carecesse e lhe pedisse.
Sentia a Terra, como o seu avô, ligado ao Tejo e à Lezíria, ao Campo real do Campino, do
Cavalo e do Toiro. Desde menino acompanhara o avô no Colete Encarnado, como se a “Festa”
pudesse ser uma pessoa de família.
Como Coudeleiro era uma das maiores referências nacionais, reconhecível no mundo da
Equinocultura e na Cidade do Cavalo, a Golegã.
A sua Herdade de Santo Isidro, no Porto Alto, freguesia de Samora Correia, concelho de
Benavente, era a casa onde recebia os amigos e esteve sempre de portas abertas para os
Vilafranquenses, de quem – dizia – “não consigo estar longe, porque sou um deles.”
Do seu casamento com Maria do Carmo Sousa Carvalho, teve dois filhos, José e Mariana,
também estes já com filhos. Os netos foram, na sua fase final, um dos seus maiores confortos
e paliativos.
“Zézinho Palha”, como sempre ficou conhecido, faleceu a 10 de Julho de 2017, com 65 anos de
idade, numa unidade hospitalar, em Lisboa, onde estava internado, vítima de doença
prolongada.

Vila Franca de Xira, 12 de Setembro de 2017
Os eleitos da Coligação Novo Rumo da Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira

Aprovado por unanimidade.

