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MOÇÃO 

 
Colete Encarnado: a festa de Vila Franca de Xira! 

Considerando que: 

1. O Colete Encarnado é a festa tradicional da freguesia de Vila Franca de Xira; 

2. A Junta de Freguesia assumiu na sua acção estratégica a defesa e valorização do património 

cultural, imaterial e identitário, da Freguesia, onde se integra as Festas do Colete Encarnado; 

3. A Junta de Freguesia contrariando todos os garrotes políticos e financeiros, que lhe são 

impostos, tanto no plano nacional como no plano municipal, a mesma tem uma saúde e 

gestão financeira que lhe permite a inclusão das comemorações do Colete Encarnado - a 

Festa de Vila Franca de Xira - e o reforço da sua intervenção nas Festas do Colete 

Encarnado; 

4. A Câmara Municipal, gerida pelo Partido Socialista, reconhecendo o êxito da opção 

tomada pelo Executivo da Freguesia, decidiu, ao invés do que fez em 2015, não 

apoiar financeiramente a Junta de Freguesia nas comemorações que esta leva a cabo 

durante o Colete Encarnado; 

 

Assim, 

Os eleitos da CDU na reunião de 23 de Junho de 2016, propõem que a Assembleia de 

Freguesia de Vila Franca de Xira delibere: 

1. Valorizar e saudar calorosamente a opção da Junta de Freguesia de continuar a 

reforçar a sua intervenção nas festas da Freguesia, em especial, o Colete 

Encarnado - a Festa de Vila Franca de Xira - com a dignidade e qualidade que as 

mesmas exigem e merecem. 

2.   Exortar as coletividades, instituições e a população da Freguesia a participarem  
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de forma ativa na promoção dos valores tradicionais e na qualidade das Festas do 

Colete Encarnado. 

 

Vila Franca de Xira, 23 de Junho de 2016 
Os eleitos da CDU na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira 

 
 
Moção aprovada por maioria com 8 votos a favor (6 da CDU e 2 da CNR) e 4 votos contra do 
PS. 
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