
 

                  ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA 

VOTO DE PESAR 

Jacinto Diogo Fernandes Banha faleceu na madrugada de 15 de setembro de 2020, aos 67 anos 

de idade.  

Jacinto Fernandes nasceu na Aldeia da Luz, Mourão e muito cedo veio residir e trabalhar para a 

freguesia de Vila Franca de Xira.  

A atividade tauromáquica foi desde cedo uma grande paixão, e daí que tenha frequentado a 

Escola de Mestre Cadorio, tendo sido um novilheiro que apresentou aptidões e competências 

que o distinguiam, prestando mesmo provas na Praça de Toiros Celestino Graça, em Santarém, 

a 29 de Setembro de 1973.  

Contudo, em 25 de Julho de 1976 prestou provas para bandarilheiro praticante na Praça de 

Toiros da Figueira da Foz, desistindo definitivamente da carreira de novilheiro, que trocou pela 

de bandarilheiro, tirando a alternativa de bandarilheiro a 9 de Julho de 1977, na Praça de Toiros 

do Montijo, com um toiro de Cunhal Patrício, apadrinhado por César Marinho.  

E foi como bandarilheiro, carreira que abraçou como maior relevo que Jacinto Fernandes se 

destacou ainda mais no meio tauromáquico, revelando-se muito dotado e intuitivo, tendo 

procurado sempre cultivar junto dos outros, a arte de bandarilhar, e daí que tenha sido o 

primeiro professor, conjuntamente com Jorge Domingos, no âmbito da Escola de Toureio José 

Falcão.  

Jacinto Fernandes foi ainda um do Fundadores do Clube Taurino Vilafranquense.  

No ano de 2009 foi homenageado na Praça de Toiros Palha Blanco, em Vila Franca de Xira, no 

Festival dos Bandarilheiros, onde toureou pela última vez.  

Para todos os que conheceram Jacinto Fernandes e que com ele tiveram o privilégio de conviver, 

fica a memória de homem simples, afável, amigo do seu amigo, de singular trato fácil e a quem 

a tauromaquia muito deve.  

Assim, os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira expressam a sua 

solidariedade e sentidas condolências à família e amigos de Jacinto Fernandes, bem como ao 

Clube Taurino Vilafranquense, à Escola de Toureio José Falcão e a todos os aficionados da Festa 

Brava.  

 

 

Por conseguinte, a Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira reunida em Sessão 

Ordinária, sob proposta dos eleitos locais da CDU, delibera:  

 

 

I) Manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Jacinto Fernandes, 

guardando um minuto de silêncio;  

 



II) Apresentar as suas mais sentidas condolências e a solidariedade perante a 

dolorosa perda à sua Família, amigos, ao Clube Taurino Vilafranquense e à Escola 

de Toureio José Falcão;  

 

III) Publicar este Voto de Pesar nos lugares de estilo da freguesia, nomeadamente nas 

vitrinas, no sítio da internet da freguesia e na página do facebook da freguesia, 

além de ser remetido à família de Jacinto Fernandes, ao Clube Taurino 

Vilafranquense e à Escola de Toureio José Falcão.  

 

 

 

 

 

Vila Franca de Xira, 28 de Setembro de 2020  

 

Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira 

 

Aprovado por unanimidade 

 

 


