
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA  

Moção 

Proposta de Atribuição de Galardões de Mérito no Dia da Cidade de 2021 

Considerando que: 

• No dia 28 de Junho de 2021 comemora-se o Dia da Cidade de Vila Franca de Xira, onde são tradicionalmente 
entregues galardões de mérito a cidadãos ou instituições que, pelo seu percurso, contribuíram para o 
desenvolvimento, prestígio e elevação da identidade da cidade; 

• A Assembleia de Freguesia deve ser tomada em conta na decisão dos cidadãos ou instituições a quem será 
atribuída esta distinção; 

• Não existe nenhum ponto da ordem de trabalhos que refira este tema, estando nós a escassos 2 meses do Dia 

da Cidade. 

Assim a Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira, reunida a 27 de abril de 2021, delibera o seguinte: 

1) Solicitar ao Executivo da Junta de Freguesia que considere estes dois cidadãos de reconhecido mérito na 
cidade para a atribuição do Galardão de Mérito da Freguesia, aquando das comemorações do Dia da Cidade 
de Vila Franca de Xira a 28 de junho de 2021; 

2) Publicitar a presente moção nos sítios de estilo da freguesia, nos órgãos oficiais da freguesia, nos meios de 
comunicação regionais, assim como dar conhecimento às demais juntas de freguesia do concelho de Vila 
Franca de Xira. 

Orlando Silva 

Orlando Silva tem 75 anos, é natural de Pedrógão Grande, mas vive em Vila Franca de Xira há mais de 70 anos. A sua 
participação na vida na freguesia e o serviço à comunidade são extensos e diversificados. Em jovem, jogou hóquei na 
União Desportiva Vilafranquense e fez parte do popular conjunto musical "SOS". Durante a sua vida política, e como 
militante do Partido Social Democrata, foi Presidente da Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira, Vogal no 
Executiva da mesma Junta de Freguesia, Eleito na Assembleia Municipal e ainda Vereador na Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira. A sua entrega à sociedade traduziu-se ainda na Presidência dos Dadores de Sangue. É organista na Igreja 
Paroquial de Vila Franca de Xira há mais de 40 anos, assim como na Capela do Bom Retiro. Foi funcionário das Finanças 
e actualmente estabeleceu-se como empresário na freguesia. 

Fernando Carneiro 

Fernando Carneiro tem 65 anos e é natural de Vila Verde (Minho). Aos 13 anos veio morar para Vila Franca de Xira e 
trabalhava no Monte Estoril. Foi sócio da mítica Estalagem do Gado Bravo e mais tarde sócio fundador do Restaurante 
"O Forno", situado na Rua Dr. Miguel Bombarda que já conta com 37 anos de história. Considerado um dos mais típicos 
restaurantes vilafranquenses, é passagem obrigatória no roteiro gastronómico da cidade. Pratos como "Espetada à 
Madeirense do Lombo", "Arroz de Tamboril com Gambas", Bacalhau assado com batata a murro" e a atenção especial 
ao "Março mês do Sável" atraem muitos visitantes a Vila Franca de Xira. Também é secretário da ACIS — Associação 
Empresarial dos Concelhos de Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos, o que revela a sua preocupação com a 
dinamização do comércio e restauração local. 

Vila Franca de Xira, 27 de abril de 2021 

As Eleitas da Coligação Mais 

Aprovada com 8 votos a favor ( 5 CDU, 1 BE, 2 CM ) 
Abstenção com 5 votos ( PS )  


