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Glossário 

 

ATTP – Associação de Tertúlias Tauromáquicas de Portugal 

DGPC – Direção-Geral do Património Cultural 

FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia  

IGAC – Inspeção-Geral das Atividades Culturais  

IPPortalegre – Instituto Politécnico de Portalegre  

IPSantarém – Instituto Politécnico de Santarém 

OP – Orçamento Participativo 

OPP – Orçamento Participativo de Portugal 

INPCI – Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial 
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Objetivos 
 

O presente Relatório Final de Execução tem como objetivo o cumprimento da alínea f) 

da cláusula 3ª do “Protocolo de colaboração entre a Direção-Geral do Património 

Cultural e o Instituto Universitário de Lisboa” datado de 19 de março de 2018, com vista 

à concretização do projeto “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, 

apresentado ao Orçamento Participativo Portugal 2017 (OPP 2017). Com essa finalidade 

são aqui apresentadas as atividades desenvolvidas pela equipa de trabalho afeta ao 

Centro de Investigação de Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa 

(CIES-Iscte), ao qual foi atribuída a execução do projeto de investigação científica 

previsto no referido protocolo.  

 

O Relatório dá conta do trabalho desenvolvido entre maio de 2018 e setembro de 2020, 

correspondendo ao período de trabalho da equipa coordenada pelo Professor Doutor 

Luís Manuel Antunes Capucha. 

 

Relativamente à estrutura do documento, o Relatório de Final de Execução está dividido 

em cinco partes: na primeira (ponto 1.) apresenta-se um breve enquadramento do 

Orçamento Participativo de Portugal – origem do projeto de investigação –; na segunda 

parte (ponto 2.) são descritas as várias fases do projeto e respetivas atividades; na 

terceira parte (do ponto 3. ao 13.) aprofundam-se as atividades realizadas e/ou 

produtos resultantes do projeto de investigação; na quarta parte (ponto 14.) expõem-

se as contas do projeto; e na última parte são apresentadas breves considerações finais. 
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1. Orçamento Participativo de Portugal 2017  

 

1.1. Enquadramento do OPP 

 

O Orçamento Participativo (OP) é um mecanismo de democracia participada que dá aos 

cidadãos o poder de decidirem como devem ser investidas verbas dos orçamentos 

públicos. 

 

O Orçamento Participativo pode ser dividido em duas grandes categorias: consultivo – 

no qual os cidadãos são ouvidos relativamente aos investimentos públicos a realizar, 

embora a decisão seja da entidade de Governo; e deliberativo – no qual os cidadãos 

apresentam propostas e decidem, com recurso ao seu voto, onde será investido uma 

parte do orçamento público da entidade governativa. 

 

Ainda que, em grandes cidades e regiões do Mundo existam vários projetos de 

Orçamento Participativo, a verdade é que não existia em 2016 qualquer experiência de 

dimensão nacional. O Orçamento Participativo de Portugal (OPP) é, por isso, uma 

iniciativa pioneira a nível mundial. 

 

1.2. Objetivos do OPP 2017 

 

O Programa do XXI Governo consagra, entre as medidas para “melhorar a qualidade da 

democracia”, o compromisso de “adotar um Orçamento Participativo a nível do 

Orçamento do Estado, prevendo-se a afetação de uma verba anual determinada a 

projetos propostos e escolhidos pelos cidadãos a financiar e realizar em certas áreas do 

Governo”. 

 

A concretização do compromisso descrito tem como objetivo não só contruir em 

Portugal um projeto de participação cidadã que aproxime os cidadãos da política, mas 

também promover uma maior ligação e integração entre territórios através de projetos 

de âmbito nacional.  



 

9 
 

 

Para a primeira edição do OPP foi afeta uma verba de 3 milhões de euros do Orçamento 

do Estado (OE) de 2017. Esta verba global foi dividida por vários grupos de projetos 

(territoriais e nacional) de forma igual.  

 

1.3. Distribuição dos projetos  

 

O Orçamento Participativo de Portugal previa a existência de propostas de âmbito 

nacional ou regional (correspondente às NUTS II, ou seja, Norte, Centro, Lisboa e Vale 

do Tejo, Alentejo e Algarve) em áreas de política pública como, no território continental, 

a cultura, a agricultura, a ciência, a educação e a formação de adultos e, nas Regiões 

Autónomas, a justiça e a administração interna. 

 

A implementação do OPP com categorias territorialmente delimitadas e com uma 

categoria de âmbito nacional permite: 

 

• Garantir uma cobertura integral do país, ou seja, que o Orçamento Participativo 

seja verdadeiramente nacional;  

• Promover um maior envolvimento das comunidades locais, quer nos projetos 

específicos para os seus territórios, quer nos projetos de âmbito nacional que 

liguem o território dos promotores a outras zonas do país;  

• Promover a mais ampla participação dos cidadãos interessados no 

desenvolvimento das suas regiões no processo, mas também em projetos que 

promovam a ligação das suas regiões com outros territórios, com impactos 

positivos para a sua vida. 

  

1.4. Calendário do OPP 2017 

 

A calendarização do OPP 2017 estava dividida em sete fases: 
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• 1.ª Fase (julho e setembro de 2016) – definição do modelo, metodologia, 

calendário, valores e critérios do Orçamento Participativo de Portugal e 

aprovação de critérios através de Resolução de Conselho de Ministros; 

• 2.ª Fase (setembro e dezembro de 2016) – comunicação, informação, 

desenvolvimento da plataforma de participação e criação de redes 

descentralizadas do Orçamento Participativo de Portugal; 

• 3.ª Fase (1 de janeiro a 30 de abril de 2017) – discussão e elaboração de 

propostas do OPP, em assembleias participativas nos territórios do OPP; 

• 4.ª Fase (maio de 2017) – análise técnica das propostas por parte das entidades 

responsáveis pela posterior implementação dos projetos vencedores; 

• 5.ª Fase (7 de junho a 10 de setembro de 2017) – votação pelos cidadãos das 

propostas colocadas na plataforma nacional de participação (v. Anexo 1); 

• 6.ª Fase (setembro de 2017) – apresentação pública dos projetos vencedores e 

inscrição dos projetos nos orçamentos respetivos. Divulgação da avaliação 

preliminar da primeira edição do OPP e início da preparação da segunda edição; 

• 7.ª Fase (a partir de outubro de 2017) – início da execução dos projetos 

vencedores do OPP.  

 

1.5. “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”  

 

No dia 14 de setembro de 2017 foram anunciados os vencedores, tanto de âmbito 

nacional, como de âmbito territorial, da primeira edição do Orçamento Participativo de 

Portugal. Os vencedores foram anunciados pela Ministra da Presidência e da 

Modernização Administrativas, Maria Manuel Leitão Marques, e pela Secretária de 

Quadro 1 – Calendário do Orçamento Participativo de Portugal 2017. 
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Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, numa cerimónia que 

decorreu no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. 

 

Em segundo lugar, com mais de cinco mil e quinhentos votos, ficou o projeto 

“Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, apresentado no Continente, com o 

mesmo orçamento do projeto que alcançou o primeiro lugar, isto é, duzentos mil euros, 

e com um prazo de vinte e quatro meses para a sua execução. O Professor Doutor Luís 

Manuel Antunes Capucha foi autor da proposta.  

 

Sendo que o projeto “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal” foi considerado 

elegível para a área da Cultura, a sua concretização ficou na dependência da Direção-

Geral do Património Cultural (DGPC), entidade a quem coube a concretização dos 

projetos vencedores da área do património cultural, de âmbito nacional e da região de 

Lisboa e Vale do Tejo. 

 

Estabeleceu-se, deste modo, um protocolo de colaboração entre a Direção-Geral do 

Património Cultural, neste ato representada pela Diretora-Geral, Paula Araújo Silva, e o 

Instituto Universitário de Lisboa, representado pela sua Reitora, Professora Doutora 

Maria de Lurdes Rodrigues. A assinatura do referido protocolo de colaboração realizou-

se a 19 de março de 2018 (v. Anexo 2). 

 

1.5.1. Equipa de investigação 

 

Com a assinatura do protocolo de colaboração entre as duas entidades, deu-se início à 

preparação dos editais para contratação de quatro bolseiros de investigação – duas 

bolsas para licenciados e duas bolsas para mestres. O concurso para atribuição das 

bolsas decorreu entre 11 e 24 de abril de 2018 (v. Anexo 3).  

 

Uma vez selecionados os candidatos, os bolseiros de investigação foram apresentados 

à Comissão de Acompanhamento numa reunião que decorreu no dia 18 de maio de 2018 

nas instalações do ISCTE-IUL, instituição onde a equipa passou a dispor de um espaço de 
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trabalho. Seguiu-se a assinatura dos contratos de bolsa a dia 25 do mesmo mês, 

precisamente no mesmo dia em que se realizou a primeira reunião formal da equipa, 

coordenada, como referido, pelo Professor Doutor Luís Capucha.  

 

Ao longo de todo o projeto a equipa foi constituída pelos seguintes elementos:  

 

• Carla Queiroz, Licenciada e Doutorada em Antropologia pela Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL);  

• David Cruz, Licenciado em Geografia e Planeamento Regional e Mestre em 

Gestão do Território pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL); 

• Joana Camacho, Licenciada em História Moderna e Contemporânea e Mestre em 

Empreendedorismo e Estudos da Cultura pelo ISCTE-IUL;  

• João Henriques, Mestre em Sociologia e doutorando em Sociologia no ISCTE-IUL.  

• Patrícia Rodrigues, Licenciada pela UAL – Universidade Autónoma de Lisboa e 

Mestre em Sociologia pelo ISCTE-IUL. 

 

A investigadora Patrícia Rodrigues integrou a equipa no período compreendido entre 

janeiro de 2019 e junho de 2020 em substituição de David Cruz que, por motivos de 

incompatibilidade com uma Bolsa de Doutoramento entretanto atribuída pela Fundação 

para a Ciência e Tecnologia (FCT), foi forçado a abandonar o projeto em 30 de setembro 

de 2018. 

 

Por sua vez, também o investigador João Henriques foi obrigado a abandonar a bolsa 

em 31 de julho de 2019, por motivos de incompatibilidade com uma Bolsa de 

Doutoramento entretanto atribuída pela FCT. Todavia, o investigador continuou 

integrado na equipa de investigação, até ao final do projeto, apoiando voluntariamente 

a equipa em momentos mais críticos de trabalho, nomeadamente na etapa final.  
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O projeto de investigação contou também com o apoio de dois colaboradores externos, 

os quais foram contratados para apoiar em áreas de trabalho técnicas e para as quais os 

elementos da equipa não estavam habilitados:  

 

• Carlos Papafina, que colaborou durante todo o período de execução do projeto 

no desenvolvimento e implementação da Plataforma de Conteúdos Digitais; 

• José Cáceres, que colaborou com a equipa do projeto entre janeiro de 2019 e 

setembro de 2020, com a finalidade de produzir o projeto audiovisual 

“Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”. 

 

As tarefas administrativas e contabilísticas foram asseguradas pelo Secretariado do Cies-

Iscte. 

 

 

2. Fases do projeto 

 

O projeto de investigação “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal” decorreu 

entre maio de 2018 e setembro de 2020 (embora o trabalho se prolongue para além 

desta data no plano da manutenção dos respetivos produtos). O Kick-Off deu-se a 25 de 

maio com a primeira reunião de equipa.  

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9Meses

ANO 2018 2019 2020
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Quadro 2 – Cronograma dos membros da equipa de investigadores e de colaboradores externos. 
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No que respeita à sua calendarização, considera-se que o projeto se distribuiu por 

quatro grandes fases.   

 

2.1. Fase Preliminar 

 

A fase preliminar decorreu entre maio e agosto de 2018, embora apenas em setembro, 

data do recebimento da primeira tranche prevista em protocolo por parte do ISCTE-IUL, 

o projeto tenha tido início formal. Nesta fase foram realizadas as seguintes tarefas: 

 

• Definição do modelo de trabalho, a partir das grandes áreas 

temáticas/categorias identificadas no Protocolo de colaboração estabelecido 

entre a DGPC e o ISCTE-IUL. 
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Quadro 3 – Cronograma das fases do projeto. 
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Figura 1 – Esquema de conteúdos. 
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• Elaboração do Esquema de Conteúdos para organização de recolhas e materiais 

na futura Plataforma de Conteúdos Digitais. O objetivo foi articular e interligar 

os diversos temas e subtemas em torno da Corrida de Toiros, sintetizando o 

processo que lhe subjaz, incluindo todos os seus elementos e componentes. 

 

Este esquema considera como ponto de partida o nascimento do 

toiro, seguindo-se aspetos como a sua criação, o transporte para a praça, os 

procedimentos de preparação para a corrida, a corrida em si, os profissionais 

envolvidos, entre muitos outros.  

 

Considera todas as vertentes desde a ganadaria, os bastidores/curros, a arena, 

terminando no destino do toiro após a corrida. Neste sentido é o esquema que 

demonstra: 1) o conjunto de processos e procedimentos realizados previamente, 

durante e após a corrida de toiros; 2) a abrangência de agentes e atores 

envolvidos e 3) as suas relações e interdependências. 

 

• Início do trabalho de campo, exploratório e ainda pouco orientado em função da 

necessidade de acompanhar, no imediato, a temporada taurina que já se 

revelava adiantada. 

 

• Estabelecimento de contactos preliminares com os Municípios, com vista à 

recolha de materiais. No total foram contactados cerca de cem, sendo que o 

critério de seleção assentou fundamentalmente no conhecimento prévio 

daqueles em que a cultura tauromáquica se constitui como um traço relevante 

da identidade cultural local.  

 

Como ponto de partida esteve naturalmente a listagem dos municípios que 

integram a Secção de Municípios com Atividade Taurina da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses, num total de quarenta e três. A partir daí 

identificaram-se os restantes. 
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• Estabelecimento de contactos preliminares com as diversas associações 

taurinas: Prótoiro – Federação Portuguesa de Tauromaquia; Secção de 

Municípios com Atividade Taurina da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses; Associação Nacional de Toureiros (ANDT); Associação Portuguesa 

de Criadores de Toiros de Lide (APCTL); Associação Nacional de Grupos de 

Forcados (ANGF); Associação de Tertúlias Tauromáquicas de Portugal (ATTP), 

entidade que promoveu a candidatura do projeto ao OPP, subscrita pelo 

respetivo Presidente de Direção; Associação Tauromáquica de Diretores de 

Corrida (ATDC); Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos (APET); 

Associação dos Médicos Veterinários de Atividades Taurinas (AMVAT). 

 

• Estabelecimento de contactos preliminares com os diversos intervenientes do 

meio taurino: cavaleiros tauromáquicos, matadores de toiros, forcados, 

ganadeiros, fotógrafos, representantes de Tertúlias, entre outros. Estes 

contactos foram estabelecidos quer pela intermediação de estruturas 

organizativas, quer através de redes informais de interconhecimento. 

 

• Estabelecimento de contactos com outras organizações e associações 

nomeadamente com um conjunto significativo de Clubes e Tertúlias (membros 

e não membros da ATTP). 

 

• Estabelecimento de contactos preliminares com autores – com vista à 

elaboração de textos para entradas da futura Plataforma de Conteúdos Digitais. 

Note-se que este projeto viria, numa outra fase, a ser reconvertido, adicionando-

se a ideia de lançar uma publicação. 

 

• Conversações preliminares com vista à definição da estrutura e modelo de dados 

da futura Plataforma de Conteúdos Digitais (incluindo conversações com a área 

da informática do ISCTE-IUL para a definição das eventuais Condições de 

Alojamento da Plataforma). 

 



 

18 
 

• Início da recolha e produção de dados e materiais de trabalho (como futuro 

complemento da Candidatura a Património Cultural Imaterial e com vista à sua 

sistematização e organização na Plataforma de Conteúdos Digitais). 

 

• Início do trabalho de preparação do Congresso Internacional “Homens e Toiros, 

cultura e desenvolvimento". 

 

2.2. Fase de Desenvolvimento 

 

A fase de desenvolvimento decorreu entre setembro de 2018 e agosto de 2019. 

 

Durante esta fase, realizaram-se as seguintes tarefas: 

 

• Estabelecimento de contactos com os Municípios (ações de insistência). 

Importa sublinhar que cerca de metade das Câmaras Municipais a quem se 

solicitou colaboração não respondeu, apesar das inúmeras insistências 

efetuadas pela equipa, quer através do correio eletrónico, quer através do 

correio postal. Acresce o facto de que aproximadamente uma dezena 

respondeu, mas não demonstrou disponibilidade para colaborar. 

 

• Agendamento de reuniões de trabalho presenciais (CM Alenquer; CM Almeirim; 

CM Coruche; CM Figueira da Foz; CM Montijo; CM Odivelas; CM Porto de Mós; 

CM Vila Franca de Xira). 

 

• Continuação do trabalho de campo, organizado, programado e focado na 

recolha e produção de materiais, pesquisas bibliográficas e observação 

(participante e não participante). A equipa de trabalho distribuiu-se, marcando 

presença em:  

 

o Eventos de tauromaquia popular, tais como esperas e largadas de toiros, 

condução de toiros e cabrestos, exibições de escolas de toureiro;  
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o Praças de toiros, no âmbito da organização de corridas de toiros, incluindo 

acompanhamento de todo o trabalho realizado em bastidores e depois o 

acompanhamento em lugar privilegiado da própria corrida de toiros (v. Anexo 

4);  

o Eventos privados (como faenas camperas, treinos de grupos de forcados, 

encontros de/em tertúlias, acompanhamento de ensaios de bandas 

filarmónicas); 

o Visitas a Ganadarias; 

o Visitas a Tertúlias; 

o Foram realizadas entrevistas formais e informais a artistas; forcados, 

empresários, diretores de corrida, veterinários, pessoal de praça, aficionados; 

artesãos; empresários. Elementos da equipa participaram, como elemento do 

público, em colóquios e conferências relacionados com a cultura tauromáquica, 

organizados por Câmaras Municipais, Clubes ou Tertúlias. 

 

• Participação de elementos da equipa no III Curso de Formação Taurina, realizado 

em março de 2019 e organizado pelo Grupo Tauromáquico “Sector 1”, com apoio 

da PróToiro e da marca Touradas, nas instalações do Campo Pequeno; 

 

• Organização do Congresso Internacional “Homens e Toiros, cultura e 

desenvolvimento”; 

 

• Processo de estabilização da estrutura e modelo de dados da Plataforma de 

Conteúdos Digitais; 

 

• Desenho e conceção do Projeto Audiovisual em colaboração com José Cáceres; 

 

• Continuação dos contactos com autores com vista à elaboração de textos para 

entradas da Plataforma. 
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2.3. Fase de Implementação 

 

Esta fase desenrolou-se entre setembro de 2019 e junho de 2020 e foi assim apelidada 

uma vez que ao longo deste período se implementou: 

 

• a Plataforma de Conteúdos Digitais. 

• o Site Tauromaquia Património Cultural de Portugal. 

• o Projeto Audiovisual Tauromaquia Património Cultural de Portugal. 

• o Logotipo do Projeto. 

• a reunião de textos para o Livro “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”. 

• a reunião do livro de atas do “Congresso Internacional Homens e Toiros, cultura 

e desenvolvimento”. 

 

Nesta fase foi ainda desenhada e alinhavada a Candidatura da “Corrida de Toiros” a 

Património Cultural Imaterial de Portugal. 

 

2.4. Fase de Conclusão 

 

A fase de conclusão do projeto decorreu entre julho e setembro de 2020. 

 

Nesta última fase, a equipa focou os seus esforços: 

 

• na finalização da Inserção de dados na Plataforma de Conteúdos Digitais. 

• na conclusão do Projeto Audiovisual Tauromaquia Património Cultural de 

Portugal. 

• na finalização da Candidatura a Património Imaterial (com definição do Plano de 

Salvaguarda e Entidade Proponente). 

• no projeto de lançamento do Livro das Atas do Congresso. 

• no projeto de lançamento do Livro Tauromaquia Património Cultural de Portugal 

e finalmente  
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• na entrega final do dossier à Direção-Geral do Património Cultural. 

 

Nesta fase foram debatidos, entre diversos intervenientes, alguns aspetos que saem do 

âmbito do trabalho desenvolvido pela equipa de investigadores, nomeadamente em 

relação à decisão do rumo a seguir no que respeita à submissão da Candidatura da 

Corrida de Toiros ao Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial (INPCI); à 

organização de um evento/lançamento público do Projeto e em relação ao 

encaminhamento da gestão da Plataforma de Conteúdos Digitais para uma entidade que 

possa sustentá-la. 

 

3. Trabalho de Campo 

 

Como qualquer trabalho de investigação desta natureza, o trabalho de campo assumiu-

se como um dos eixos estruturais deste projeto de investigação. Este processo permitiu 

aos investigadores tomarem contacto com o meio tauromáquico, as suas dinâmicas, as 

suas relações, os seus intervenientes, os seus símbolos, rituais e linguagens, os seus 

espaços, o lado privado e público do espetáculo tauromáquico e de todo o seu universo 

envolvente. Todas as ações de terreno decorreram de contactos formais efetuados por 

intermédio da coordenação do projeto e de contactos informais através de redes de 

sociabilidade particulares.  

 

A equipa foi para o terreno logo na primeira semana de trabalho, como referido, pelo 

facto de se manifestar urgência em acompanhar uma temporada tauromáquica que já 

estava adiantada. Contudo, o trabalho de campo foi realizado sobretudo na Fase de 

Desenvolvimento do projeto, estendendo-se ainda pela Fase de Implementação. Talvez 

não seja inadequado admitir que o trabalho de campo esteve sempre presente ao longo 

do projeto, uma vez que todas as atividades ou tarefas executadas sempre tiveram de 

algum modo relação com o meio taurino e os seus intervenientes.  
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Apenas não foi concretizada a entrevista com representantes dos meios anti taurinos, 

para o que se elegeu a Plataforma BASTA de touradas que, contactada, não anuiu a dá-

la.  

 

No âmbito deste trabalho de campo a equipa atuou sob variadíssimas formas de 

incursão, acompanhando, ou só observando nos mais variados eventos: dos mais 

públicos e divulgados, aos mais restritos, passando por aqueles que foram 

especificamente programados. A equipa desdobrou-se, elementos deslocaram-se 

sozinhos ao terreno, também em equipas de dois ou três elementos e, por várias vezes, 

todos os elementos participaram em conjunto em ações de terreno, inclusive com a 

presença do coordenador.  

 

De seguida apresentam-se os exemplos mais relevantes da experiência dos 

investigadores deste projeto no terreno. 

 

o Participação em eventos de tauromaquia popular: esperas e largadas de toiros, 

condução de toiros e cabrestos, exibições de escolas de toureiro, etc.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Esperas e largadas de toiros. Feira de Maio de Azambuja (2018). 
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Figura 3 – Esperas e largadas de toiros. Festa do Colete Encarnado de Vila Franca de Xira (2018). 

Figura 5 – Exibição de toureio na Escola de Toureio "José 
Falcão", em Vila Franca de Xira (2018). 

Figura 4 – Condução de cabrestos. Feira da Agricultura de Santarém (2019). 
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o Em praças de toiros, no âmbito da organização de corridas de toiros, incluindo 

acompanhamento de todo o trabalho realizado em bastidores e depois o 

acompanhamento em lugar privilegiado da própria corrida de toiros; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Bastidores da corrida de toiros na praça de toiros “Palha Blanco”, em Vila Franca de Xira (2018). 

Figura 7 – Bastidores da corrida de toiros na praça de toiros do Campo Pequeno (2018). 

Figura 8 – Bastidores da corrida de toiros na praça de toiros da Chamusca (2019). 
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o Participação em eventos privados (como faenas camperas, treinos de grupos de 

forcados, encontros de/em tertúlias, acompanhamento de ensaios de bandas 

filarmónicas); 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Manifestação anti-taurina no exterior da praça de toiros "Celestino 
Graça" (2019). 

Figura 11 – Tenta e treino de forcados na 
ganadaria Manuel Veiga. Preparação dos 
forcados. (2019). 

Figura 12 – Treino de forcados na praça de toiros "Celestino 
Graça", em Santarém (2019). Figura 13 – Jantar das Tertúlias de Vila Franca de Xira 

(2019). 

Figura 10 – Tenta na ganadaria Canas Vigouroux 
(2019). 
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o Realização de visitas a Ganadarias; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Realização de visitas a Tertúlias; 

 

Figura 14 – Ganadaria Manuel Veiga 
(2019). 

Figura 15 – Ganadaria Casa Prudêncio (2019). 

Figura 17 – Visita ao Museu-Tertúlia do Dr. António Moraes, em Sintra (2019). 

Figura 16 – Ganadaria Canas Vigouroux (2019). 
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o Realização de entrevistas formais e informais (artistas; forcados, empresários, 

diretores de corrida, veterinários, pessoal de praça, aficionados; artesãos; 

empresários); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Funcionários da praça de toiros da 
Chamusca (2019). 

Figura 21 – Diretor de Corrida Marco Gomes (2019). 

Figura 20 – Alfaiate Manuel Marques 
(2019). 

Figura 18 – Visita à Tertúlia-Museu do professor Marco Gomes, em Alter do Chão (2019). 



 

28 
 

o Participação, como elemento do público, em colóquios e conferências 

relacionados com a cultura tauromáquica, organizados por Câmaras Municipais, 

Clubes ou Tertúlias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Municípios 

 

O envolvimento dos Municípios foi das primeiras tarefas desenvolvidas e que 

praticamente foi transversal a todas as fases do projeto, sendo que foi mais ativamente 

desenvolvida (com ações de insistência prementes) na Fase Preliminar e de 

Desenvolvimento. 

 

Foram contactados noventa e sete municípios – partindo da listagem dos municípios 

que integram a Secção de Municípios com Atividade Taurina da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses e a partir daí identificaram-se os restantes. A saber: Alandroal; 

Albufeira; Alcácer do Sal; Alcanena; Alcobaça; Alcochete; Alenquer; Aljustrel; Almeida; 

Almeirim; Alter do Chão; Angra do Heroísmo; Arraiolos; Arronches; Arruda dos Vinhos; 

Azambuja; Baião; Barrancos; Barreiro; Beja; Benavente; Borba; Cadaval; Caldas da 

Rainha; Cantanhede; Cartaxo; Castelo de Vide; Chamusca; Coruche; Cuba; Elvas; 

Figura 22 – Alguns cartazes de colóquios e conferências (2018). 
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Estremoz; Évora; Ferreira do Alentejo; Figueira da Foz; Fronteira; Golegã; Grândola; 

Guimarães; Idanha-a-Nova; Leiria; Lisboa; Loures; Macedo de Cavaleiros; Mafra; 

Marvão; Mogadouro; Moita; Monforte; Montalegre; Montemor-o-Novo; Montemor-o-

Velho; Montijo; Moura; Mourão; Nazaré; Nisa; Óbidos; Odivelas; Oeiras; Palmela; 

Pinhel; Pombal; Ponte de Lima; Ponte de Sor; Portalegre; Portel; Porto de Mós; Póvoa 

de Varzim; Praia da Vitória; Proença-a-Nova; Redondo; Reguengos de Monsaraz; 

Sabugal; Salvaterra de Magos; Santa Cruz da Graciosa; Santarém; Santiago do Cacém; 

São João da Pesqueira; Seixal; Serpa; Setúbal; Sobre de Monte Agraço; Sousel; Tomar; 

Torres Novas; Torres Vedras; Trofa; Velas; Vendas Novas; Viana do Alentejo; Vidigueira; 

Vila Franca de Xira; Vila Nova da Barquinha; Vila Viçosa; Vinhais; Viseu. 

 

Todos estes Municípios foram confrontados com o facto de estar em curso um exaustivo 

levantamento e recolha de documentação de índole taurina dispersa por todo o 

território nacional. Todo este material resulta de trabalho que ao longo dos anos tem 

vindo a ser desenvolvido sobretudo a nível local, pelos Municípios portugueses que 

possuem dentro dos seus limites geográficos atividade taurina, independentemente da 

sua natureza. 

 

Neste sentido, e de forma a compilar, organizar e sistematizar todo esse material, foi 

solicitado o contributo dos Municípios para a sua recolha e centralização. Indo ao 

encontro do que foi protocolado entre a Direção-Geral do Património Cultural e o ISCTE-

IUL este levantamento nacional então encetado pretendia recolher informação acerca 

de: 

 

▪ Rituais taurinos (ex.: corridas de toiros reguladas pelo Estado português; 

manifestações taurinas de rua (ou populares) como esperas e largadas de toiros, 

picarias à vara larga, encerros, sacrifícios taurinos, bodos com carne de toiro 

bravo ou toiros de morte, vacadas, pamplonas, garraiadas, festas camperas, 

concursos de pegas e cernelhas, tentas públicas, toureio por aficionados 

práticos, demonstrações de ensino dos ofícios do toureio. Esta categoria inclui 

manifestações aparentadas como “vacas de fogo” e “chegas de bois”; 
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▪ O toiro de lide: castas e encastes; processos de seleção; morfologias; 

 

▪ Profissionais e outros agentes envolvidos com a Festa de Toiros incluindo: 

ganadeiros, campinos e maiorias, médicos veterinários, matadores de toiros, 

novilheiros e bezerristas, cavaleiros de alternativa e praticantes, forcados, 

toureiros cómicos e de variedades taurinas, moços e espadas e ajudantes, 

costureiros taurinos, empresários, apoderados, pessoal de praça, pessoal de 

curros, correeiros, ferradores, vendedores de comidas e bebidas, críticos 

taurinos, diretores de corrida e assessores, recortadores, capinhas, moços e 

moças que pegam ao forcão e brincam com toiros ou vacas bravas, etc.; 

 

▪ Sortes e técnicas, bem como ferramentas de tourear nas diversas formas de lide 

de toiros; 

 

▪ Artefactos e instrumentos específicos: bandarilhas, estoques, puntilhas, trajes, 

cordas, forcão, jaulas, varas, capotes, muletas, ajudas, emboladuras, divisas e 

arreios, etc.; 

 

▪ Arquitetura taurina: ex. praças de toiros, ganadarias e também aquelas 

relacionadas com as tauromaquias populares como tabuados, tranqueiras, 

carros de bois, palanques, etc.; 

 

▪ Públicos da Festa de Toiros e as suas estruturas organizativas; 

 

▪ Ambiente e outros animais (cães, cavalos, cabrestos) na criação e lide de toiros 

bravos; 

 

▪ Festa de toiros na relação com outras artes: ex. pintura, desenho, escultura, 

arquitetura, música, literatura, cinema, fotografia, moda ou gastronomia; 

 

▪ Espaços de sociabilidade taurina: ex. cafés, restaurantes, bares, tertúlias ou 

clubes taurinos. 
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Estes materiais solicitados aos Municípios incluem livros, folhetos, brochuras, vídeos, 

pequenos filmes, fotografias e outro tipo de documentação vária que, a nível local e em 

cada concelho tenham sido produzidos, independentemente da ocasião, para efeitos de 

estudo, divulgação ou documentação de todos e quaisquer aspetos da cultura 

tauromáquica como aqueles que acima identificados (v. Anexo 5).  

 

De entre os Municípios enunciados quarenta e três responderam ao pedido da equipa 

do projeto, por um lado, esclarecendo sobre a situação taurina no município, 

demonstrando disponibilidade para colaborar, e, por outro lado, indicando a 

inexistência de documentos relevantes ou de tradição tauromáquica, ou mesmo o não 

reconhecimento desta expressão cultural enquanto “cultura”, colocando assim um 

ponto final na sua colaboração.  

 

Dos que demonstraram disponibilidade, tanto para colaborar, como para reunir, foram 

agendadas oito reuniões presenciais, em Alenquer, Almeirim, Coruche, Figueira da Foz, 

Montijo, Odivelas, Porto de Mós e Vila Franca de Xira. Em contrapartida, cerca de 

quarenta e quatro municípios não responderam ao pedido efetuado pela equipa de 

investigadores, tanto por via postal, como por via eletrónica. 

 

Os Municípios que colaboraram com o envio de documentos e/ou inventários 

pertinentes foram vinte e nove: Albufeira, Alcochete, Alenquer, Almeida, Almeirim, 

Arronches, Barrancos, Barreiro, Cadaval, Chamusca, Coruche, Estremoz, Figueira da Foz, 

Grândola, Loures, Mafra, Monforte, Moura, Odivelas, Porto de Mós, Proença-a-Nova, 

Reguengos de Monsaraz, Salvaterra de Magos, Seixal, Sobral de Monte Agraço, Torres 

Novas, Velas, Vila Franca de Xira e Vila Nova da Barquinha. 

 

Para alojar a informação enviada pelos municípios foi criada uma subcategoria, de 

acesso restrito, na Plataforma de Conteúdos Digitais destinada a acolher este material. 
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5. Outros meios de recolha 

 

Para além dos Municípios foram efetuados contactos com outras entidades, individuais 

e coletivas, com idênticos fins de recolha e compilação de materiais tauromáquicos a 

acolher na Plataforma de Conteúdos Digitais. Foram ainda consultadas outras fontes, 

que de seguida se identificam, as quais auxiliaram a equipa no levantamento de 

materiais destinados à caracterização da Tauromaquia em Portugal. 

 

5.1. Organizações e associações do meio taurino 

 

As organizações que constituem a estrutura representativa de meio taurino são fonte 

incontornável de informação acerca da cultura tauromáquica em Portugal. Foram 

consideradas, por um lado, as organizações e associações de carácter oficial e, por outro 

lado, os grupos não oficialmente registados, mas informalmente constituídos, que são 

elementos intervenientes na Festa Brava. Exemplos deste último caso são alguns dos 

Figura 23 – Captura de ecrã da página dedicada ao material enviado pelos municípios. 
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grupos e associações de tertúlias de Aficionados, embora um conjunto significativo 

destas se encontrem formalmente reconhecidas. 

 

No que diz respeito à estrutura oficial e representativa do meio taurino foram 

contactadas as seguintes organizações: 

 

▪ Prótoiro – Federação Portuguesa de Tauromaquia  

▪ Associação de Municípios com Atividade Taurina (AMAT) 

▪ Associação Nacional de Toureiros (ANT) 

▪ Associação Portuguesa de Criadores de Toiros de Lide (APCTL) 

▪ Associação Nacional de Grupos de Forcados (ANGF) 

▪ Associação de Tertúlias Tauromáquicas de Portugal (ATTP) 

▪ Associação Tauromáquica de Diretores de Corrida 

▪ Associação de Empresários Tauromáquicos 

▪ Associação dos Médicos Veterinários de Atividades Taurinas 

 

Relativamente a outras organizações e associações, foi contactado um conjunto de 

aproximadamente cem Clubes e Tertúlias, espaços de sociabilidade taurina, incluindo 

membros e não membros da Associação de Tertúlias Tauromáquicas de 

Portugal, independentemente do estatuto formal/informal das respetivas organizações. 

 

5.2. Intervenientes do meio taurino 

 

Esta categoria corresponde aos indivíduos que, direta ou indiretamente, são 

intervenientes em eventos tauromáquicos, nomeadamente cavaleiros tauromáquicos, 

matadores de toiros, forcados, ganadeiros, fotógrafos, entre outros. 

 

Estes contactos foram estabelecidos quer pela intermediação de estruturas 

organizativas, quer através de redes de interconhecimento informais. 
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5.3. Espólios de pessoas particulares 

 

Esta categoria corresponde ao conjunto de indivíduos que não pertencem a nenhuma 

organização específica do meio taurino, mas que são aficionados à Festa Brava ou 

indivíduos particularmente interessados, por diversos motivos, na Festa Brava, 

considerando-se por esse motivo atores relevantes da cultura tauromáquica. Entre 

outros, incluem-se indivíduos com espólios e/ou experiências pessoais pertinentes na 

temática em estudo, assim como académicos que dedicaram ou dedicam parte da sua 

investigação científica a temáticas relacionadas com a tauromaquia. 

 

5.4. Publicações diversas 

 

Nesta categoria incluem-se todas as publicações periódicas e não periódicas, incluindo 

publicações científicas, relacionadas com a temática.  Foram particularmente 

exploradas publicações como livros, jornais, revistas, magazines, quer em formato 

impresso, quer em formato digital. 

 

5.5. Outras pesquisas na internet 

 

Além das fontes anteriormente descritas, a internet revelou-se igualmente um 

importante meio de pesquisa de dados, materiais e informações sobre a cultura 

tauromáquica. Esse meio foi ainda utilizado para estabelecer contactos pertinentes. É 

uma fonte, e um meio, que interseta e complementa as fontes listadas anteriormente. 

Dá-se o exemplo de que é possível registar um considerável número de páginas de 

internet (links) cujo formato é semelhante ou idêntico ao utilizado por publicações 

impressas, registadas oficialmente ou não, com cariz formal ou informal, como meios 

de comunicação social que apenas dispõem de interface digital e não de publicação 

impressa.  

 

Por outro lado, também se verifica existir um número considerável de blogues e de 

grupos públicos (de aficionados) em redes sociais que se dedicam exclusivamente (ou 
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quase) à exposição de conteúdos digitais de natureza taurina (fotografias, vídeos, 

cartazes, relatos de corridas de toiros, críticas, etc.) e grande parte dos quais foram 

também consultados.  

 

6. III Curso de Formação Taurina 

 

Em março de 2019, a equipa de investigação teve conhecimento de que iria decorrer um 

Curso de Formação Taurina, pelo que, considerando a oportunidade de adquirir ou 

aprofundar conhecimentos, inscreveram-se neste Curso as investigadoras Carla Queiroz 

e Joana Camacho.  

 

O III Curso de Formação Taurina foi organizado pelo Grupo Tauromáquico “Sector 1”, 

com apoio da PróToiro e da marca Touradas. Realizou-se nos dias 9 e 16 de março de 

2019 (aulas teóricas), nas instalações da Praça de Toiros do Campo Pequeno. O 

programa previa ainda a visita a uma ganadaria. 

 

O programa do III Curso de Formação Taurina foi o que a seguir apresentamos: 

 

Horário Dia 9 Dia 16 

10h-10h30 
O Toiro de Lide 

(Professora Doutora Luísa Mendes 

Jorge) 

Visita ao Museu do Campo Pequeno 

(Porta-voz da PróToiro, Hélder 

Milheiro) 

10h30-11h 

11h-11h30 

11h30-12h 

12h-12h30 Toureio a Pé 

(Matador de Toiros António João 

Ferreira) 

Conferência Defesa/Futuro da Festa 

(Cavaleiros tauromáquicos 

Luís Rouxinol e Rui Salvador) 

12h30-13h 

13h-13h30 

13h30-14h 
Almoço Almoço 

14h30-15h 

15h-15h30 A Pega 

(Antigo Forcado Rui Souto 

Barreiros) 

Espetáculo Tauromáquico e a sua 

duração 

(Crítico taurino José Cáceres) 

15h30-16h 
A Corrida de Toiros 

(Delegado Técnico Tiago Tavares) 
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16h-16h30 

História da Tauromaquia 

(Crítico taurino Raul Caldeira) 

16h30-17h Toureio a Cavalo 

(Cavaleiro tauromáquico Fernando 

de Andrade Salgueiro) 

17h-17h30 

17h30-18h 

Quadro 4 – Programa do III Curso de Formação Taurina (2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Cartaz de divulgação do III Curso de 
Formação Taurina. 

Figura 25 – Algumas das fotos tiradas no III 
Curso de Formação Taurina (2019). 
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7. Livro do projeto “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal” 

 

Esta foi mais uma das atividades que acompanhou transversalmente todo o projeto. De 

facto, desde o início do projeto de investigação que se foram estabelecendo contactos 

com autores com sólidos conhecimentos do universo tauromáquico, com o intuito de 

produzirem, cada um, um ou mais textos, capitalizando os testemunhos qualificados que 

deram para a Plataforma de Conteúdos Digitais, enquanto textos de abertura das 

categorias que a estruturam (v. Anexo 6).  

 

Após uma boa aceitação pela grande maioria dos convidados, e tendo em conta a 

qualidade dos textos que a equipa de investigação foi recebendo, considerou-se que os 

textos produzidos deviam ganhar uma nova vida, e não apenas ficarem dispersos pelas 

várias categorias na referida Plataforma. Em consequência, decidiu-se compilar os 

textos numa publicação centrada nos saberes e entendimentos dos agentes da Festa a 

respeito do universo que lhe subjaz.   

 

O quadro seguinte apresenta os títulos dos textos integrantes no Livro do Projeto 

“Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”, por ordem alfabética do autor.  

 

Autor Textos 

António Pica Tereno "Toiros de Morte em Barrancos" 

António Veiga Teixeira "A Vara de Campinar" 

Armando Jorge Carvalho "Misericórdias" 

Bernardo Patinhas "Touros de Morte em Barrancos - Enquadramento Legal" 

Carlos Fernando 

Alvarenga 
"Esperas de Toiros e Recortadores" 

Emídio Pinto "O Ensino do Cavalo de Toureio" 

Francisco Morgado 
"O Toureio a Cavalo em Portugal" 

"Os Bandarilheiros em Portugal" 

Gonçalo Lúcio "Cornetim - A Voz do Diretor de Corrida" 

Joaquim Grave 

"Ganaderos – Criadores de Bravura, promotores do Ambiente e da 

Biodiversidade" 

“O Toiro de Lide e o Ambiente” 
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Joaquim Tapada “Os Matadores de Toiros Portugueses" 

Jorge Carvalho 
"Argumentos Pró e Contra a Tauromaquia" 

"O Aficionado" 

José Caninhas "O Público nos Toiros e as suas Estruturas Representativas" 

Ludgero Mendes “Trajes de Toureio" 

Luís Capucha 

“Festas de Touros na Península Ibérica: uma Leitura Sociológica” 

“Empresários” 

“Moços de Espadas” 

“Críticos taurinos” 

Luís Pereira "Traçado Nacional da Tauromaquia" 

Luís Ramos "Médicos em Contexto Taurino. A Cirurgia Taurina." 

Manuel Aranha Condeço "O Pessoal de Praça" 

Marco Gomes 

"Tourada à Vara Larga" 

"Diretores de Corrida e Assessores" 

“Lenços do Diretor de Corrida” 

Marina Alexandra Neves "Arquitetura Taurina em Portugal" 

Maurício do Vale “Apoderados” 

Norberto Manso "Em Agosto, Capeias a Gosto" 

Paulo Caetano 
“Crónica para uma Renovação Anunciada - A Tauromaquia no 

Século XXI" 

Paulo Paulino 
"Os Grupos de Forcados" 

"O Forcado" 

Rodrigo Pereira "O Campino e a sua Importância no Contexto da Tauromaquia" 

Rui Casqueiro 
"A Monte "à Gineta" e o Toureio Equestre" 

“A “Gineta” e os Arreios Tradicionais Portugueses” 

Sónia Ferreira "Tourada à Corda: compilação de artigos" 

Teresa Soares "A Farda do Moço de Forcado, elemento de identidade cultural" 

Tiago Prestes "A Pega" 

Vasco Lucas 
"O Toiro de Lide como base de um Património Cultural Imaterial de 

Portugal" 

Quadro 5 – Textos a publicar no Livro do Projeto “Tauromaquia, Património Cultural de 
Portugal”. 
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8. Congresso Internacional “Homens e Toiros, cultura e 

desenvolvimento” 

 

Uma das principais linhas de trabalho desenvolvidas ao longo do primeiro ano do projeto 

foi a organização de um Congresso Internacional integrado no âmbito deste projeto, 

como espaço de reflexão sobre a temática num contexto iminentemente académico.  

 

Objetivos do Congresso 

 

• Promover o encontro entre especialistas de diferentes áreas científicas com vista 

a aprofundar o debate e a compreensão da cultura tauromáquica e a sua relação 

com o desenvolvimento sustentável num mundo plural, democrático e de 

liberdade; 

• Dar visibilidade ao trabalho científico que investigadores e especialistas em todo 

o mundo fazem em torno da relação entre os homens e os toiros; 

• Promover o debate entre agentes científicos, agentes políticos e agentes da 

Festa de Toiros sobre os traços que caracterizam a cultura tauromáquica, os 

desafios que encontra e a que tem de responder no contexto atual, e ainda os 

caminhos que se abrem para o seu desenvolvimento e para o contributo que 

pode dar para o desenvolvimento das comunidades que com ela se identificam.  

 

Faz, por isso, todo o sentido que os dois espaços, o da cultura tauromáquica e o da 

ciência, se encontrem. O Congresso Internacional “Homens e Toiros, cultura e 

desenvolvimento” pretendeu promover esse encontro.  

 

O evento teve lugar na vila da Chamusca, nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2019, 

verificando-se o apoio da respetiva Câmara Municipal, sendo parte integrante das 

comemorações do Centenário da Praça de Toiros da vila. A sua organização resulta da 

colaboração entre uma Universidade Pública (ISCTE-IUL), um Instituto Politécnico 

(IPSantarém), uma Câmara Municipal (Chamusca), a Santa Casa da Misericórdia da 
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Chamusca e a Associação de Tertúlias Tauromáquicas de Portugal (ATTP), entidade que 

está na origem do projeto financiado no âmbito do OPP 2017 (v. Anexo 7). 

 

O Congresso assegurou o cruzamento das diferentes perspetivas sob as quais se 

pretendeu refletir sobre o fenómeno cultural que elas consubstanciam e as suas 

relações com o desenvolvimento. Compreendeu-se assim que as conclusões resultantes 

deste Congresso deveriam servir a concretização do projeto “Tauromaquia, Património 

Cultural de Portugal”. 

 

A Comissão Científica foi composta por elementos de uma universidade (ISCTE-IUL) e 

de dois politécnicos (Santarém e Portalegre):  

 

• António Firmino da Costa (CIES-IUL, ISCTE-IUL) 

• António Gomes (Instituto Politécnico de Santarém)  

• António Vicente (Instituto Politécnico de Santarém)  

• Carla Queiroz (CIES-IUL) 

• Cordélia Santino (Instituto Politécnico de Portalegre) 

• João Sebastião (CIES-IUL, ISCTE-IUL)  

• João Emílio Alves (Instituto Politécnico de Portalegre)  

• Joaquim Mourato (Instituto Politécnico de Portalegre)  

• José Potes (Instituto Politécnico de Santarém)  

• José Rato Nunes (Instituto Politécnico de Portalegre) 

• Luís Capucha (CIES-IUL, ISCTE-IUL)  

• Paula Azevedo (Instituto Politécnico de Santarém)  

• Paulo Pardal (Instituto Politécnico de Santarém)  

 

A Comissão Organizadora foi composta por:  

• António Gomes (Instituto Politécnico de Santarém)  

• Carla Queiroz (CIES-IUL) 

• Joana Camacho (CIES-IUL)  
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• Luís Capucha (CIES-IUL, ISCTE-IUL)  

• Marco Gomes (Associação de Tertúlias Tauromáquicas de Portugal)  

• Nuno Castelão (Santa Casa da Misericórdia da Chamusca) 

• Paulo Queimado (Câmara Municipal da Chamusca) 

• Rui Hipólito (Câmara Municipal da Chamusca) 

 

Com o intuito de difundir e apoiar o Congresso foi construída uma página de internet:  

Link: http://cihtoiros.iscte-iul.pt/pt/  

 

8.1. Livro de Atas do Congresso Internacional “Homens e Toiros, cultura e 

desenvolvimento” 

 

O Congresso Internacional “Homens e Toiros, cultura e desenvolvimento” teve uma 

aceitação muito positiva, tanto entre os intervenientes (oradores e moderadores) como 

do público. Por esta razão considerou-se importante compilar as comunicações 

proferidas no Congresso e transformá-las num livro de Atas. De entre os vinte e sete 

oradores que participaram no Congresso com comunicação, dezasseis enviaram artigo 

para apreciação pela Comissão Científica, dos quais quinze foram aprovaram pelos 

avaliadores. Os restantes oradores não dispunham, ao momento, de disponibilidade 

para redigir um artigo. 

 

Esta publicação, financiada pela Câmara Municipal da Chamusca, servirá, não só como 

produto resultante do projeto de investigação, mas também como parte da bibliografia 

científica sobre este tema que, como se sabe, é objeto de controvérsia. 

 

O quadro seguinte apresenta os artigos integrantes no Livro de Atas do Congresso 

Internacional “Homens e Toiros, cultura e desenvolvimento”, pela ordem em que são 

apresentados no livro. 

 

http://cihtoiros.iscte-iul.pt/pt/
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Autor Texto 

Luís Capucha 
“Ensaio sobre a Cultura Tauromáquica num Universo Cultural 

Globalizado, vista pelas Lentes de um Intelectual Engajado” 

David Guillén “La Fiesta, los Jóvenes y el Futuro. Ciencia Vs., Desinformación” 

Mónica Pérez Alaejos “La Tauromaquia como Industria Cultural: Un Análisis desde la 

Economía de la Cultura” Emilia Riesco Vazquez 

Jesús Ibáñez Martínez 
“Análisis Económico, Relevancia e Implantación de las Fiestas 

Populares en la Comunitat Valenciana: Bous al Carrer” 

Jean-Baptiste Maudet 
“De la Tauromaquia a los Juegos Taurinos: Unidad, Diversidad y 

Transformaciones” 

Pedro Prista “A Antropologia e a Festa” 

Fernando Ampudia de 

Haro 

“Para uma Sociologia da Tourada (Ou como Acabar de Vez com a 

Sabedoria Convencional sobre a Tauromaquia)” 

Pedro Correia “População Bovina Brava dos Açores” 

António Gomes “A Luta e a Fuga – Notas sobre o Comportamento dos Bovinos” 

Nuno Prates 
“Representações de Touros e Cavalos na Coleçcão de Arte da Casa 

dos Patudos – Museu de Alpiarça” 

Ilda Gomes Rosa “Bem-estar na Raça Brava” 

Joaquim Grave 
“Bem-estar animal. Aspectos relativos à Produção e à Utilização do 

Touro de Lide” 

Luísa Mendes Jorge 

“A Importância dos Meios de Contenção Física nos Níveis de Stress 

em Animais de Raça Brava de Lide: Respeito pelas Características da 

Raça” 

Bernardo Salgueiro 

Patinhas 
“Direitos dos Animais. Deveres dos Cidadãos” 

Quadro 6 – Artigos presentes no Livro de Atas do Congresso Internacional “Homens e Toiros, 
cultura e desenvolvimento”. 

 

9. Página de internet do projeto  

 

No âmbito do projeto de investigação foi criado uma página de internet, com o objetivo 

de servir de página de entrada para a Plataforma de Conteúdos Digitais. Nesta página 

faz-se uma apresentação do projeto de investigação. No separador “Recursos” constará 

as publicações inerentes ao projeto de investigação (Livro de Atas do Congresso e Livro 

do projeto).  
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10.  Plataforma de Conteúdos Digitais 

 

Para dar cumprimento ao ponto 4 da cláusula 5ª do Protocolo celebrado entre a DGPC 

e o ISCTE-IUL, foi desenvolvida e implementada uma Plataforma de registo da cultura 

tauromáquica em Portugal, a qual tem como principal objetivo acolher os materiais 

reunidos ao longo do projeto e dos quais temos vindo a dar conta ao longo deste 

Relatório.  

 

Dada a componente técnica exigida ao nível da ciência informática, a Plataforma foi 

implementada com o recurso a serviços profissionais externos ao ISCTE-IUL, mas 

orientada em estrita colaboração com a equipa de investigação.  

 

Ao longo do primeiro ano de trabalho, sobretudo durante o processo de recolha de 

dados secundários e primários, a equipa de investigação depreendeu a importância de 

distinguir, por um lado, entre a divulgação e acessibilidade a dados e materiais 

disponibilizados por terceiros no âmbito estrito deste projeto e, por outro lado, os 

materiais recolhidos e produzidos pela própria equipa de investigação e, portanto, com 

maior flexibilidade na sua utilização.  

Figura 26 – Captura de ecrã da página de entrada para a Plataforma de Conteúdos Digitais. 



 

44 
 

 

Tendo em conta o exposto, a Plataforma foi constituída por duas interfaces com 

diferentes privilégios de acesso e consulta:  

 

1) Uma componente de repositório (protegido e/ou limitado de acesso a terceiros), 

destinada ao armazenamento dos materiais recolhidos, principalmente de fontes 

secundárias;  

2) Uma componente de página, destinada, principalmente, a materiais de produção 

própria, logo com menores limitações e restrições de acesso (em princípio acessível ao 

público em geral). 

 

Depois de longos meses de desenho, projeção e conceção, apenas em setembro de 2019 

foi apresentada formalmente à equipa uma primeira versão da Plataforma. Em 

novembro a mesma ficou preparada para realização de testes, e só no final do ano ficou 

disponível para utilização definitiva. Esta condição atrasou os trabalhos, considerando 

que a equipa dispunha de milhares de registos para organizar e carregar na referida base 

de dados. Note-se que a mesma não é intuitiva nem de simples utilização, o que tornou 

o trabalho complexo e moroso. 

 

10.1. Estrutura da Plataforma de Conteúdos Digitais 

 

A Plataforma de Conteúdos Digitais foi construída tendo como base o esquema de 

conteúdos (figura 1) criado no início do projeto de investigação, com o intuito de guiar 

e orientar a organização dos temas relativos à cultura tauromáquica em Portugal. De 

notar que para além das grandes entradas/categorias, as subcategorias dividem-se em 

inúmeras outras páginas. 

 

Passando o esquema de conteúdos para um índice/barra lateral de conteúdos, obtém-

se a seguinte estrutura: 
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Entrada/Categoria Subcategoria 

O Toiro de Lide 

Origem 

Raça Brava 

Habitat, o Ambiente e os Outros Animais 

Ganadarias  

Espetáculos 

Tauromáquicos 

Corridas de Toiros 

Corridas Mistas 

Novilhadas 

Novilhadas Populares 

Variedades Taurinas 

Festivais Tauromáquicos 

A Corrida de Toiros 

Tipologias 

Da Ganadaria à Praça 

Praças de Toiros 

Na Praça: Antes da Corrida 

Na Praça: Corrida de Toiros à Portuguesa 

Na Praça: Corrida a Pé 

Na Praça: Após Corrida 

Profissionais e 

Intervenientes 

Direção de Corrida 

Artista 

Moço de Espadas 

Embolador 

Campino 

Avisador 

Pessoal dos Curros 

Pessoal de Praça 

Apoderado 

Ganadeiro 

Empresário 

Cornetim 

Correeiro 

Ferrador 

Entrançador 

Fotógrafo 

Crítico Taurino 

Bombeiro 

Médico 

Elementos da Banda de Música 
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Costureiras e Alfaiates Taurinos 

Instrumentos e Artefactos 

Do Cavaleiro  

Do Matador 

Do Campino 

Outros 

O Cavalo de Toureio O Cavalo de Toureio 

Traje 

Traje de Cavaleiro Tauromáquico 

Vestido de Matador de Toiros 

Traje de Bandarilheiro 

Traje de Rejoneador 

Farda de Forcado 

Traje de Campino 

Traje de Recortador 

Tauromaquias Populares 

Vaca das Cordas (Ponte de Lima) 

Capeia Arraiana (Sabugal) 

Esperas e Largadas de Toiros 

Sacrifícios Taurinos 

Tourada à Corda (Açores) 

Garraiadas, Vacadas e Pamplonas 

Touradas à Vara Larga 

Espaços e Estilos de 

Sociabilidade 

Tertúlias Tauromáquicas e Clubes Taurinos 

Festas de Campo ou Camperas 

Escolas de Toureio 

O Público dos Toiros e as 

suas Estruturas 

Representativas 

Público 

Grupos Tauromáquicos 

Associações e Estruturas Representativas 

A Festa de Toiros e as 

Outras Artes 

A Festa de Toiros e as Outras Artes 

Desenho 

Pintura  

Escultura 

Arquitetura 

Música 

Literatura 

Cinema  

Teatro 

Fotografia 

Moda 

Gastronomia e Culinária 

Iconografia Taurina 

Expressões Linguísticas Expressões próprias da cultura tauromáquica (do “mundilho”) 
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Expressões utilizadas na linguagem comum (com evocação de 

valores e situações tauromáquicas) 

Época do Defeso Época do Defeso 

Polémicas e Controvérsias Prós e Contras 

Legislação Tauromáquica Legislação Tauromáquica 

Território 
Mapa da Presença da Tauromaquia em Portugal 

Municípios 

Tauromaquia no Mundo Tauromaquia no Mundo 

Bibliografia Tauromáquica Bibliografia Tauromáquica 

Quadro 7 – Categorias e Subcategorias da Plataforma de Conteúdos Digitais. 

 

A Plataforma congrega, para além dos materiais recolhidos e/ou produzidos pela equipa 

de investigação e materiais enviados por terceiros, textos originais dos investigadores 

(por exemplo as biografias dos cavaleiros tauromáquicos) e textos de “especialistas” do 

universo tauromáquico, solicitados com o objetivo de servirem de introdução para as 

inúmeras subcategorias os quais ganharam, como referido, nova vida com a compilação 

em livro. 

 

As páginas que compõem a Plataforma foram criadas e estruturadas tendo por base o 

modelo de classificação de documentos da Direção-Geral do Património Cultural 

aplicados ao Património Cultural Imaterial – modelo esse utilizado pela equipa de 

investigadores desde o início do trabalho de pesquisa e categorização dos materiais – a 

saber: 

• Registos fotográficos 

• Registos gráficos 

• Registos bibliográficos 

• Registos cartográficos 

• Registos videográficos 

• Fontes escritas 

• Fontes orais 
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Uma vez que a Plataforma não permite o carregamento de ficheiros vídeo, os registos 

videográficos e fontes orais estão armazenados numa conta de uma plataforma externa 

de armazenamento eletrónico no www.archive.org criada exclusivamente para o 

projeto de investigação. Deste modo assegura-se, também, que toda a documentação 

filmográfica recolhida não se perde.  

  

10.2. Composição das páginas 

 

As páginas da Plataforma foram estruturadas segundo o mesmo modelo de trabalho, 

com o objetivo de manter uma continuidade, uniformidade e facilitar a leitura ao 

utilizador/visitante.  

 

Exemplo da categoria “Profissionais/Intervenientes” – Direção de Corrida – Diretor de 

Corrida – Marco Gomes: 

 

 

 

 

 

http://www.archive.org/
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NOTA: Para conhecer melhor a Plataforma de Conteúdos Digitais apresentam-se mais 

exemplos de páginas nos anexos (v. Anexo 8). 

 

 

Figura 27 – Captura de ecrã da página do diretor de corrida Marco Gomes. 
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10.3. A Plataforma em números  

 

A Plataforma contabiliza ao momento (setembro de 2020): 

 

• Cerca de mil e quinhentas páginas com conteúdo; 

• Cerca de onze mil ficheiros (entre fotografias, cartazes e documentos em 

formato PDF); 

• Aproximadamente mil ficheiros de vídeo. 

 

11.  Projeto Audiovisual “Tauromaquia, Património Cultural de 

Portugal” 

 

O projeto de investigação “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal” viveu em 

grande parte de levantamentos e sistematizações que a equipa de trabalho foi 

conduzindo a partir de um conjunto de temáticas previamente definidas, as quais dão 

conta do universo totalizante daquilo que se convenciona chamar de Cultura 

Tauromáquica em Portugal.  

 

Desta tarefa complexa e gigantesca resultaram levantamentos colossais, traduzidos em 

muitos milhares de registos recolhidos – fotográficos, gráficos, cartográficos, 

bibliográficos, videográficos, escritos e orais – para a sistematização e organização dos 

quais se criou a referida Plataforma de Conteúdos Digitais, por enquanto de acesso 

restrito por parte da equipa de investigadores que, em conformidade, é responsável 

pela sua gestão.  É um trabalho que conta com uma produção própria (efetuada em 

contexto de terreno pela equipa) relativamente residual quando comparada com o 

volume de recolhas que resultam desses levantamentos sistemáticos.  

 

Considerou-se que o projeto de investigação carecia de produção própria, ou seja, como 

projeto de investigação autónomo e independente de todas as entidades individuais e 

coletivas que contribuíram com o fornecimento de materiais, manifestou-se tanto 
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necessário como benéfico que deste projeto resultasse a conceção de conteúdos 

originais. 

 

Objetivos do Projeto Audiovisual 

 

• Realização de uma série documental – inédita, contemporânea e inovadora – 

que promova o conhecimento global sobre a Cultura Tauromáquica em Portugal 

nos seus principais domínios; 

• Constituir-se como recurso fundamental e complementar ao processo de 

Candidatura da “Corrida de Toiros” a Património Cultural Imaterial de Portugal, 

servindo de suporte à linguagem escrita e à descodificação de conceitos; 

• Servir de recurso – educativo, pedagógico, didático e representativo – para 

apresentação, promoção e divulgação da Cultura Tauromáquica junto dos mais 

variados públicos: dos mais jovens aos mais adultos, dos menos esclarecidos e 

pouco conhecedores do meio taurino até aos mais esclarecidos, nomeadamente 

os aficionados que queiram alimentar e desenvolver os seus conhecimentos 

nesta área; 

• Constituir-se como recurso(s) para a promoção do debate – conhecedor, 

esclarecido e independente – sobre a Tauromaquia no nosso país e a sua 

condição enquanto Património Cultural de Portugal.  

 

Esta série é constituída por dez documentários: 

 

  I. Toiro de Lide I 

 II. Toiro de Lide II 

 III. Cavalo de Toureio  

 IV. Toureio a Cavalo 

 V. Toureio a Pé 

 VI. Pega 

 VII. Traje 

 VIII.      A Corrida de Toiros I 
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 IX. A Corrida de Toiros II 

 X. A Corrida de Toiros III 

 

Toiro I e II 

O Toiro como elemento central da tauromaquia é motivo de dois documentários. Um 

deles mais dedicado à sua origem e padrão da raça e outro mais centrado na criação, 

efetivo global e aspetos relacionados com a corrida.  

  

Cavalo de Toureio 

O cavalo é um elemento fundamental da tauromaquia portuguesa, possibilitando a lide 

por parte do cavaleiro tauromáquico. Neste documentário é dada particular atenção ao 

Cavalo Lusitano, ao padrão da raça, às origens do cavalo de toureio e às suas aptidões 

morfo funcionais e de carácter para a função. 

  

Toureio a Cavalo 

O toureio a cavalo integra uma série de conceitos técnicos, artísticos e aspetos 

regulamentares, que são detalhadamente abordados neste documentário. Qual o 

objetivo da lide, como evoluiu, quem foram os artistas marcantes, quais as sortes 

fundamentais, quais os pressupostos do toureio a cavalo, são as principais questões 

abordadas.  

  

Toureio a Pé 

Este documentário permite a caracterização do toureio a pé, desde logo pela descrição 

dos três tércios que integram a lide. São apresentados os instrumentos de toureio, 

demonstradas as principais sortes e aspetos relativos à sua técnica e história. 

  

Pega 

Para além da explicação dos conceitos técnicos inerentes à execução da pega, este 

documentário caracteriza o espírito peculiar do forcado e dos respetivos grupos. Os 

valores morais envolvidos, a coragem e a superação, são alguns dos aspetos abordados. 
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Traje 

A diversidade e especificidades que envolvem os trajes no espetáculo tauromáquico, 

requerem a realização de um documentário, onde serão abordados com particular 

detalhe o traje do cavaleiro tauromáquico, o vestido do matador de toiros e a farda do 

forcado. A realização deste documentário contribuiu para a caracterização do 

“património cultural (móvel) associado” para efeitos da Candidatura da Corrida da 

Toiros a património imaterial.  

 

Corrida de Toiros I, II e III 

Trata-se de uma das variantes dos rituais tauromáquicos, assumindo a forma de 

espetáculo, e aquela que por ser mais transversal ao território nacional será objeto de 

proposta de inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI). 

Em três documentários são caracterizados múltiplos aspetos relacionados com as 

corridas de toiros. Os formalismos legais inerentes à realização do espetáculo, o 

regulamento tauromáquico, o sorteio, embolação, a peculiaridade do espetáculo 

taurino, as praças de toiros, as bandas de música, os diversos intervenientes na corrida 

de toiros, entre outros, são os temas que compõem estes documentários. 

 

Independentemente da sua contribuição para o todo, cada documentário funciona 

como registo único e como fonte documental que no âmbito do projeto se construiu, 

mas dele se pode autonomizar. A ideia é que estes documentários possam vir a ganhar 

outra vida, possam ser (re)utilizados noutros contextos, académicos, culturais, 

educativos, patrimoniais, etc., como forma de promoção do conhecimento científico 

associado à Tauromaquia em Portugal. Podem ser apresentados em congressos, em 

encontros científicos, podem ser exibidos (individualmente ou agrupados) em 

exposições, em fóruns, como podem, inclusive, ser pontos de partida para futuras 

investigações. 
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12.  Candidatura ao Inventário Nacional do Património Cultural 

Imaterial 

 

Para cumprimento da alínea c) do ponto 2 da cláusula 2ª do Protocolo de colaboração 

celebrado entre a DGPC e o ISCTE-IUL foi redigida a candidatura ao Inventário Nacional 

do Património Cultural Imaterial, tendo como objeto de classificação a Corrida de Toiros. 

De entre as várias vertentes da Tauromaquia em Portugal que poderiam ser objeto de 

classificação, a equipa de investigadores e o seu coordenador concordaram em focar a 

sua pesquisa de forma a sustentar a candidatura da Corrida de Toiros, uma vez que é 

uma expressão tauromáquica transversal à grande maioria do território nacional, 

possuindo uma unidade de sentido específica e compreensível a partir de si própria e 

das relações com outras formações culturais. Visto que o enquadramento territorial do 

projeto de investigação é a generalidade do território português, incluindo as regiões 

autónomas, esta era a opção mais consensual. 

 

Objetivos da Candidatura  

 

• Propor à Direção-Geral do Património Cultural/Ministério da Cultura a 

Candidatura da “Corrida de Toiros” a Património Cultural Imaterial de Portugal, 

através da inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial; 

• Estabelecer proteção legal para esta manifestação da cultura tauromáquica; 

• Envolver as comunidades, grupos e indivíduos no processo através da 

apresentação da proposta de candidatura por uma entidade proponente que os 

represente (ATTP);  

• Constituir-se como passo prévio para uma futura inscrição da Tauromaquia 

como Património Imaterial da Humanidade (UNESCO). 
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13.  Logotipo  
 

A criação do logotipo surgiu da necessidade de criar uma “imagem gráfica” para associar 

aos diversos materiais produzidos no âmbito do projeto de investigação, incluindo a 

Candidatura da Tauromaquia a Património Cultural Imaterial.  

 

Foi desenvolvido pela mesma designer que elaborou o Logotipo e os materiais do 

Congresso Internacional e seguiu a mesma linha que remete para elementos taurinos 

estilizados, com forte conotação artística.  

 

 

Figura 28 – Logotipo do projeto e da Candidatura. 

 

14.  Contas do projeto de investigação 
 

Apresentam-se de seguida as contas relativas aos gastos gerais do projeto 

“Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”. Nesta tabela simplificada são listados: 

a denominação do objeto, o valor, a data e as respetivas descrições. 

 

Denominação de objeto 
Valor/moeda 

ACC 

Data de 

lançament

o 

Texto de 

cabeçalho de 

documento 

Descrição da conta 

de contrapartida 

Gastos Gerais 40 000,00   ISCTE-IUL 

  40 000,00      
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Equipamento 166,60 31/08/2020 
impressora HP 

proj Taurom 
ASSISMÁTICA 

Equipamento 1 658,04 28/07/2020 
Portátil PC 

EliteBook 

CASEKING 

PORTUGAL Lda 

  1 824,64      

Custos de investigação 

/Research cost 
2,10 31/12/2019 

Enc. argolas 

Plásticas 
KEV, LDA 

Custos de investigação 

/Research cost 
297,97 31/05/2019 

Tradução - 

Projeto 

Tauromaquia 

STAR-SERVIÇOS 

LINGUÍSTICOS, LDA. 

Custos de investigação 

/Research cost 
4 090,98 14/06/2019 

Realização de 

documentário 

para televisã 

Talentos Dedicados - 

Produção e 

Custos de investigação 

/Research cost 
4 090,98 31/10/2019 

Realização de 

documentário 

para televisã 

Talentos Dedicados - 

Produção e 

Custos de investigação 

/Research cost 
4 090,98 21/07/2020 

Documentário 

para Televisão 

Talentos Dedicados - 

Produção e 

Custos de investigação 

/Research cost 
37,20 07/08/2018 

CIES - 

TAUROMAQUIA - 

CORRESPONDÊNC

IA JULHO 

 

Custos de investigação 

/Research cost 
535,00 24/07/2019 

FEE orador - 

Emilia - 

Tauromaquia 

Emilia Riesco 

Vázquez 

Custos de investigação 

/Research cost 
335,00 31/05/2019 

Design Gráfico - 

proj Tauromaquia 

Rita Maria Nalha 

Marcelino 

Custos de investigação 

/Research cost 
180,00 18/12/2019 

Design Gráfico - 

projeto 

Tauromaquia 

Rita Maria Nalha 

Marcelino 

Custos de investigação 

/Research cost 
690,00 17/02/2020 

Prest. de serviços 

- projeto 

Tauromaquia 

Rita Maria Nalha 

Marcelino 

Custos de investigação 

/Research cost 
7 380,00 24/03/2020 

Serviços de apoio 

à Investigação 

CARLA SOFIA 

QUEIROZ DA COSTA 

Custos de investigação 

/Research cost 
9 225,00 31/05/2020 

Elaboração de 

Projeto 

Audiovisual - Taur 

José Mata Cáceres 

Unipessoal Lda. 

Custos de investigação 

/Research cost 
9 225,00 26/06/2020 

Elaboração de 

Projeto 

Audiovisual - Taur 

José Mata Cáceres 

Unipessoal Lda. 

Custos de investigação 

/Research cost 
9 225,00 26/06/2020 

Elaboração de 

Projeto 

Audiovisual - Taur 

José Mata Cáceres 

Unipessoal Lda. 
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Custos de investigação 

/Research cost 
1 300,00 30/08/2019 

Coffee Breaks - 

projeto 

Tauromaquia 

Susana Filipa 

Faustino da Silva Fid 

Custos de investigação 

/Research cost 
4,50 10/12/2018 DESLOC. VFX 

CARLA SOFIA 

QUEIROZ DA COSTA 

Custos de investigação 

/Research cost 
4,50 10/12/2018 

DESLOC. VFX 

JOAO PAULO HE 

João Paulo Vicente 

Henriques 

Custos de investigação 

/Research cost 
4,50 10/12/2018 

REEMB JOANA 

CAMACHO 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
2,90 13/12/2018 FS0064180/20599 

METROPOLITANO DE 

LISBOA EP 

Custos de investigação 

/Research cost 
3,00 13/12/2018 3422/355188 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
5,00 17/12/2018 3413/17049 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
10,00 17/12/2018 1712/195249 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
10,00 17/12/2018 1712/195249 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
4,50 21/02/2019 

CP - VILA FRANCA 

XIRA 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
5,50 18/03/2019 

EQUIVA TRANSP 

MONTIJO 

CARLA SOFIA 

QUEIROZ DA COSTA 

Custos de investigação 

/Research cost 
18,30 18/06/2019 

Comboio 

Santarém - Joana 

Camacho 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
24,20 18/06/2019 

comboio 

Santarém - Joana 

Camacho 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
81,50 23/05/2019 

EQUIV. 

DESLOCAÇÕES 

João Paulo Vicente 

Henriques 

Custos de investigação 

/Research cost 
39,60 02/07/2019 

EQUIV TRANSP - 

DESLOCAÇ 

João Paulo Vicente 

Henriques 

Custos de investigação 

/Research cost 
5,10 02/07/2019 

DESL AZAMBUJA - 

JOAO HENR 

João Paulo Vicente 

Henriques 

Custos de investigação 

/Research cost 
9,50 02/08/2019 

CP JOANA 

CAMACHO 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
4,65 02/08/2019 

CP JOANA 

CAMACHO 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
410,34 05/08/2019 

Voo para Lisboa - 

Jean Maudet 

WIDE TRAVEL & 

EVENTS 

Custos de investigação 

/Research cost 
291,10 05/08/2019 

Voo para Lisboa - 

Jesus Martinez 

WIDE TRAVEL & 

EVENTS 

Custos de investigação 

/Research cost 
167,63 05/08/2019 

Voo para Lisboa - 

David Corchado 

WIDE TRAVEL & 

EVENTS 
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Custos de investigação 

/Research cost 
4,50 10/09/2019 

BILHETE CP - 

JOANA CAMACH 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
5,00 10/09/2019 

CP - JOANA 

CAMACHO 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
9,50 11/09/2019 

CP - JOANA 

CAMACHO 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
4,65 11/09/2019 CP - SANTARÉM 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
12,10 11/09/2019 

CP - JOANA 

CAMACHO 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
51,20 23/09/2019 

Comboio - Jean 

Maudet 

WIDE TRAVEL & 

EVENTS 

Custos de investigação 

/Research cost 
13,00 25/10/2019 Reemb. coimboio 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
9,50 25/10/2019 Reemb. coimboio 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
116,20 31/10/2019 

Reemb. 

Congresso 

João Paulo Vicente 

Henriques 

Custos de investigação 

/Research cost 
53,50 31/10/2019 

Reemb. 

Tauromaquia 

João Paulo Vicente 

Henriques 

Custos de investigação 

/Research cost 
12,10 15/11/2019 

Reemb. bilhete 

comboio 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
9,50 11/08/2020 

CP SANTARÉM 

TAUROMAQUI 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
6,25 11/08/2020 

CP  

TAUROMAQUI 

CP - COMBOIOS DE 

PORTUGAL EPE 

Custos de investigação 

/Research cost 
110,58 19/12/2018 

Seguro AT: João 

Henriques 

Zurich - Companhia 

de seguros Vida, 

Custos de investigação 

/Research cost 
126,95 13/12/2018 

SSV OUT JOAO 

HENRIQUES 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
253,90 13/12/2018 

SSV 6/7 JOAO P. 

HENRIQUES 

ISS - INSTITUTO DA 

SEGURANÇA SOCIAL 

Custos de investigação 

/Research cost 
253,90 13/12/2018 

SSV 6/7 JOAO P. 

HENRIQUES 

ISS - INSTITUTO DA 

SEGURANÇA SOCIAL 

Custos de investigação 

/Research cost 
85,54 19/12/2018 

Seguro AT: Carla 

Costa 

Zurich - Companhia 

de seguros Vida, 

Custos de investigação 

/Research cost 
126,95 19/12/2018 

SSV 2018/11 - 

JOAOPAULO 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
114,83 29/04/2019 

NovSeg.Bolsa: 

Patricia Alexandra 

Pascoal 

AGEAS PORTUGAL - 

COMPANHIA DE 

SEGUR 

Custos de investigação 

/Research cost 
127,98 01/04/2019 

Seguro AT: Fábio 

Cruz 

Zurich - Companhia 

de seguros Vida, 

Custos de investigação 

/Research cost 
98,78 01/04/2019 

Seguro AT: Joana 

Camacho 

Zurich - Companhia 

de seguros Vida, 
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Custos de investigação 

/Research cost 
50,91 31/08/2020 

SegAP Joana 

Cristina Pestana 

Camacho 

AGEAS PORTUGAL - 

COMPANHIA DE 

SEGUR 

Custos de investigação 

/Research cost 
4 370,00 29/06/2018 

VENCIMENTOS: 

JUN/2018 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
3 450,00 31/07/2018 

VENCIMENTOS:JU

L/2018 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
3 450,00 31/08/2018 

VENCIMENTOS:A

GO/2018 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
3 450,00 30/09/2018 

VENCIMENTOS:SE

T/2018 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
2 470,00 31/10/2018 

VENCIMENTOS:O

UT/2018 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
2 470,00 30/11/2018 

VENCIMENTOS:N

OV/2018 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
2 470,00 31/12/2018 

VENCIMENTOS:D

EZ/2018 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
980,00 31/01/2019 

VENCIMENTOS:JA

N/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
2 470,00 31/01/2019 

VENCIMENTOS:JA

N/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
980,00 28/02/2019 

VENCIMENTOS:FE

V/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
2 470,00 28/02/2019 

VENCIMENTOS:FE

V/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
1 009,10 31/03/2019 

VENCIMENTOS:M

AR/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
2 543,38 31/03/2019 

VENCIMENTOS:M

AR/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
989,70 30/04/2019 

VENCIMENTOS:A

BR/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
2 494,46 30/04/2019 

VENCIMENTOS:A

BR/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
989,70 31/05/2019 

VENCIMENTOS:M

AI/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
2 293,83 31/05/2019 

VENCIMENTOS:M

AI/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
989,70 30/06/2019 

VENCIMENTOS:JU

N/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
1 742,08 30/06/2019 

VENCIMENTOS:JU

N/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
989,70 31/07/2019 

VENCIMENTOS:JU

L/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
1 742,08 31/07/2019 

VENCIMENTOS:JU

L/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 
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Custos de investigação 

/Research cost 
989,70 31/08/2019 

VENCIMENTOS:A

GO/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
752,38 31/08/2019 

VENCIMENTOS:A

GO/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
-4 236,54 30/09/2019 

VENCIMENTOS:SE

T/2019 

NomTran. Temp 

Resolu Pessoal 

docente 

Custos de investigação 

/Research cost 
989,70 30/09/2019 

VENCIMENTOS:SE

T/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
4 988,92 30/09/2019 

VENCIMENTOS:SE

T/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
989,70 31/10/2019 

VENCIMENTOS:O

UT/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
752,38 31/10/2019 

VENCIMENTOS:O

UT/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
989,70 30/11/2019 

VENCIMENTOS:N

OV/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
752,38 30/11/2019 

VENCIMENTOS:N

OV/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
989,70 31/12/2019 

VENCIMENTOS:D

EZ/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
989,70 31/12/2019 

VENCIMENTOS:D

EZ/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
1 979,40 31/01/2020 

VENCIMENTOS:JA

N/2020 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
1 979,40 28/02/2020 

VENCIMENTOS:FE

V/2020 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
1 979,40 31/03/2020 

VENCIMENTOS:M

AR/2020 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
1 979,40 30/04/2020 

VENCIMENTOS:A

BR/2020 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
1 979,40 31/05/2020 

VENCIMENTOS:M

AI/2020 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
2 871,00 30/06/2020 

VENCIMENTOS:JU

N/2020 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
1 064,00 23/07/2020 

VENCIMENTOS:JU

L/2020 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
1 064,00 28/08/2020 

VENCIMENTOS:A

GO/2020 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
50,69 30/11/2018 

VENCIMENTOS:N

OV/2018 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
65,10 31/10/2019 

Reemb. 

Congresso 

João Paulo Vicente 

Henriques 

Custos de investigação 

/Research cost 
54,25 31/10/2019 

Reemb. 

Tauromaquia 

João Paulo Vicente 

Henriques 
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Custos de investigação 

/Research cost 
32,55 30/04/2019 

VENCIMENTOS:A

BR/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
32,55 30/06/2019 

VENCIMENTOS:JU

N/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
49,79 31/08/2019 

VENCIMENTOS:A

GO/2019 

Remunerações a 

pagar ao pessoal 

Custos de investigação 

/Research cost 
126,95 22/02/2019 SSV 2018/12 

ISS - INSTITUTO DA 

SEGURANÇA SOCIAL 

Custos de investigação 

/Research cost 
128,98 09/03/2019 

SSV 2019 

JANEIRO - JOAO V 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
128,98 16/04/2019 SSV 2019/02 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
128,98 10/05/2019 

SSV 2019 MARÇ - 

JOAO HENR 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
257,96 10/05/2019 

SSV 2019-01/03 - 

JOANA CA 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
128,98 10/05/2019 SSV 2019-02 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
128,98 25/06/2019 

SSV ABR2019 

JOAO HENRIQUE 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
128,98 25/06/2019 

SSV MAI2019 

JOANA CAMACHO 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
128,98 25/06/2019 

SSV ABR2019 

JOANA CAMACHO 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
128,98 30/07/2019 

SSV 2019/05 

JOAO PAULO 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
128,98 23/08/2019 

SSV2019/06 JOAO 

HENRIQUES 

ISS - INSTITUTO DA 

SEGURANÇA SOCIAL 

Custos de investigação 

/Research cost 
128,98 23/08/2019 

SSV2019/06 

JOANA CAMACHO 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
128,98 10/10/2019 Reemb. SSV Julho 

ISS - INSTITUTO DA 

SEGURANÇA SOCIAL 

Custos de investigação 

/Research cost 
128,98 14/10/2019 

Reemb. SSV 

Setembro 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
128,98 14/10/2019 Reemb. SSV julho 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
128,98 14/10/2019 

Reemb. SSV 

agosto 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
128,98 11/12/2019 

R. SSV Outubro 

2019 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
128,98 11/12/2019 

R. SSV Novembro 

2019 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
128,98 10/03/2020 

SSV 2019/12 - 

JOANA CAMAC 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
129,89 10/03/2020 

SSV JAN 20 - 

JOANA CAMACH 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 
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Custos de investigação 

/Research cost 
129,89 06/08/2020 SSV 2020MAIO 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
129,89 06/08/2020 SSV 2020/02 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
129,89 06/08/2020 SSV 2020/03 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
129,89 06/08/2020 SSV 2020/04 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
129,89 06/08/2020 SSV 2020/06 

Instituto Gestão Fin. 

Segurança Soc 

Custos de investigação 

/Research cost 
114,37 17/06/2019 

SegAT: João Paulo 

Vicente 

Henriques 

AGEAS PORTUGAL - 

COMPANHIA DE 

SEGUR 

Custos de investigação 

/Research cost 
87,26 17/06/2019 

SegAT: Joana 

Cristina Pestana 

Camacho 

AGEAS PORTUGAL - 

COMPANHIA DE 

SEGUR 

Custos de investigação 

/Research cost 
49,04 31/12/2019 

Patricia Alexandra 

Pascoal Rodrigues 

AGEAS PORTUGAL - 

COMPANHIA DE 

SEGUR 

  126 018,81      

Compromissos fornecedores 

(tabela abaixo) 
6 150,00    

Compromisso Bolseiros 

Setembro e Outubro 

(Bolsa+SSV) 

2 387,78    

Compromisso Bolseiros - 

manutenção site Tauromaquia 

12 meses (Bolsa+SSV+Seguro) 

14 476,68    

Compromisso edição de livro 9 150,00    

Total gasto 200 007,91    

 

Compromissos fornecedores 

Data da 

solicitação 
Entidade/Fornecedor 

Valor 

cabimento 
Valor pago 

Valor comp. 

anos futuros 

Valor em 

dívida ao 

fornecedor 

Data do 

Compromisso 

29/11/2019 
CARLA SOFIA QUEIROZ 

DA COSTA 
13 530,00 7 380,00 0,00 6 150,00 04/03/2020 

 

Quadro 8 – Apresentação das contas relativas aos gastos do projeto de investigação. 

Quadro 9 – Apresentação das contas relativas aos gastos do projeto de investigação. 
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Considerações finais 
 

Serviu o presente Relatório para informar e demonstrar as atividades e tarefas 

realizadas pela equipa de investigação, bem como as contas gerais do projeto 

desenvolvido ao período compreendido entre maio de 2018 e setembro de 2020.  

 

Considera a equipa que foram cumpridas com sucesso, e conforme previsto, as tarefas 

protocolas entre a Direção-Geral do Património Cultural e o ISCTE-IUL, referente ao 

projeto “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal”.  

 

O relatório dá conta do caminho que fica em aberto após o término do projeto, como o 

lançamento das publicações e a concretização do processo de registo da Corrida de 

Toiros a submeter ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 30 de setembro de 2020 

O Coordenador da equipa 

 

 

 

 

 

Professor Doutor Luís Manuel Antunes Capucha 

 

 

 



Anexo 1 – Panfletos de apelo ao voto  
 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 2 – Protocolo DGCP/ISCTE-IUL 
 



















Anexo 3 – Anúncio da abertura de concurso para atribuição de Bolsas de 

Investigação  
 

 

 

 

  



Anexo 4 – Exemplo de credencial IGAC 
 



CREDENCIAL

Considerando que no âmbito da Candidatura da Tauromaquia a Património Cultural

Imaterial, aprovada no Orçamento Participativo 2017, estão em desenvolvimento os

trabalhos de equipa de investigadores cujo contacto com as diversas práticas que

compõem o panorama tauromáquico  português,  sendo para  o  efeito  importante  o

conhecimento  das  diferentes  componentes  que  conduzem  à  realização  dos

espetáculos tauromáquicos.

Considerando  o  pedido  formulado,  com  tal  finalidade,  pelo  Coordenador  dos

trabalhos em desenvolvimento.

Autorizo o acesso às instalações da Praça de Toiros da Chamusca e permanência na

trincheira dos investigadores, Dra. Carla Queiroz e da Dra. Joana Camacho, durante

o espetáculo de Corrida de Toiros a realizar no próximo dia 1 de junho de 2019, no

âmbito da Candidatura da Tauromaquia a Património Cultural Imaterial.

O Inspetor-geral

Luís Silveira Botelho

Luis de Melo e Brito 
da Silveira Botelho

Assinado de forma digital por Luis 
de Melo e Brito da Silveira Botelho 
Dados: 2019.05.30 12:25:45 +01'00'



CREDENCIAL

Considerando que no âmbito da Candidatura da Tauromaquia a Património Cultural

Imaterial, aprovada no Orçamento Participativo 2017, estão em desenvolvimento os

trabalhos de equipa de investigadores cujo contacto com as diversas práticas que

compõem o panorama tauromáquico  português,  sendo para  o  efeito  importante  o

conhecimento  das  diferentes  componentes  que  conduzem  à  realização  dos

espetáculos tauromáquicos.

Considerando  o  pedido  formulado,  com  tal  finalidade,  pelo  Coordenador  dos

trabalhos em desenvolvimento.

Autorizo o acesso às instalações da Praça de Toiros da Azambuja e permanência na

trincheira  dos  investigadores,  Dra.  Patrícia  Rodrigues  e  do  Dr.  João  Henriques,

durante o espetáculo de Corrida de Toiros a realizar no próximo dia 2 de junho de

2019, no âmbito da Candidatura da Tauromaquia a Património Cultural Imaterial.

O Inspetor-geral

Luís Silveira Botelho

Luis de Melo e Brito 
da Silveira Botelho

Assinado de forma digital por Luis 
de Melo e Brito da Silveira Botelho 
Dados: 2019.05.30 12:28:20 +01'00'



Anexo 5 – Carta enviada aos Municípios 
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Exmo. Sr. Presidente  
CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL 
Praça da República 2                                               

       7250-116 Alandroal 
 

 

Como é do seu conhecimento, está em marcha desde maio o projeto «Tauromaquia 

Património Cultural de Portugal» que resulta, como também saberá, de uma 

candidatura vencedora ao Orçamento Participativo da Cultura de 2017.  

O projeto, que tem como grande objetivo a Candidatura da Tauromaquia a Património 

Cultural Imaterial, é liderado pelo Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) através 

do Centro de Investigação e Estudos e Sociologia (CIES-IUL), o qual desenvolve projetos 

de investigação fundamental e aplicada nas áreas das ciências sociais e humanas.  

O trabalho é acompanhado e desenvolvido em estreita colaboração com a Direção-Geral 

do Património Cultural, entidade definidora e reguladora das políticas públicas para o 

Património Cultural em Portugal sendo que tem um prazo de execução de 24 meses. É 

coordenado por mim e integra uma equipa de 4 investigadores de variadas áreas 

disciplinares, afetos ao CIES-IUL e aos quais compete, entre outras funções “Elaborar 

conteúdos e reunir a documentação necessária às propostas de registo das práticas 

taurinas em território nacional para o «Inventário Nacional do Património Cultural 

Imaterial»”. É neste sentido que o(a) vimos contactar.  

A equipa de investigadores iniciou já um trabalho exaustivo de levantamento e recolha 

de documentação de índole taurina que se encontra dispersa por todo o território 

nacional, e que resulta de trabalho que ao longo dos anos tem vindo a ser desenvolvido 

sobretudo a nível local, pelos Municípios portugueses que possuem dentro dos seus 

limites geográficos, atividade taurina, independentemente da sua natureza. 

O levantamento nacional que estamos a encetar relativo à documentação de bens da 

cultura tauromáquica inclui recolha e disponibilização de informação acerca de: 

- Rituais taurinos (ex.: corridas de toiros reguladas pelo Estado português; 

manifestações taurinas de rua – ou populares como esperas e largadas de toiros, picarias 

à vara larga, encerros, sacrifícios taurinos, bodos com carne de toiro bravo ou toiros de 

morte. Vacadas, pamplonas, garraiadas, festas camperas, concursos de pegas e 

cernelhas, tentas públicas, toureio por aficionados práticos, demonstrações de ensino 

dos ofícios do toureio). Esta categoria inclui manifestações aparentadas como “vacas de 

fogo” e “chegas de bois”. 

- O toiro de lide: castas e encastes; processos de seleção; morfologias 
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- Profissionais e outros agentes envolvidos com a Festa de Toiros incluindo: ganadeiros, 

campinos e maiorias, médicos veterinários, matadores de toiros, novilheiros e 

bezerristas, cavaleiros de alternativa e praticantes, forcados, toureiros cómicos e de 

variedades taurinas, moços e espadas e ajudantes, costureiros taurinos, empresários 

apoderados, pessoal de praça, pessoal de curros, correeiros, ferradores, vendedores de 

comidas e bebidas, críticos taurinos, diretores de corrida e assessores, recortadores, 

capinhas, moços e moças que pegam ao forcão e brincam com toiros ou vacas bravas, 

etc. 

- Sortes e técnicas bem como ofícios de tourear nas diversas formas de lide de toiros; 

- Artefactos e instrumentos específicos: bandarilhas, estoques, puntilhas, trajes, cordas, 

forcão, jaulas, varas, capotes, muletas, ajudas, emboladuras, divisas e arreios, etc. 

- Arquitetura taurina: ex. praças de toiros, ganadarias e também aquelas relacionadas 

com as tauromaquias populares como tabuados, tranqueiras, carros de bois, palanques, 

etc.  

- Públicos da Festa de Toiros e as suas estruturas organizativas; 

- Ambiente e outros animais (cães, cavalos, cabrestos) na criação e lide de toiros bravos; 

- Festa de toiros na relação com outras artes: ex. pintura, desenho, escultura, 

arquitetura, música, literatura, cinema, fotografia, moda ou gastronomia; 

- Espaços de sociabilidade taurina: ex. cafés, restaurantes, bares, tertúlias ou clubes 

taurinos. 

Sabemos, pelo conhecimento profundo que temos da realidade tauromáquica 

portuguesa, que uma quantidade bastante representativa de Municípios portugueses 

possui, ou tem acesso a fundos documentais e/ou audiovisuais que, por um lado, 

poderão configurar candidaturas próprias a património cultural imaterial e que, por 

outro lado, gostaríamos de incluir e disponibilizar no âmbito do projeto «Tauromaquia, 

Património Cultural de Portugal». Para colecionar toda a informação estamos a 

desenvolver uma plataforma online que estamos a conceber com o objetivo de divulgar 

todos os materiais recolhidos no âmbito desta Candidatura, para o podermos associar à 

documentação que a Direção-Geral de Património Cultural exige para fins de instrução 

do processo.  

Estes materiais incluem livros, folhetos, brochuras, vídeos, pequenos filmes, fotografias 

e outro tipo de documentação vária que, a nível local e em cada concelho tenham sido 

produzidos, independentemente da ocasião, para efeitos de estudo, divulgação ou 

documentação de todos e quaisquer aspetos da cultura tauromáquica como aqueles 

que acima identificámos. Noutros casos, existem materiais a respeito dos quais as 

próprias Autarquias poderão produzir informação em suporte visual – por exemplo, 

fotografando ou filmando eventos, desde colóquios e eventos culturais, a espaços 

públicos e a eventos propriamente taurinos – a integrar a Candidatura. 
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Pretendemos que esta Candidatura se constitua como um repositório de informação e 

documentação, a nível nacional, de materiais que estão amplamente dispersos entre os 

mais diversos agentes, individuais ou coletivos.  

Aquilo que vos solicitamos, deste modo, é a colaboração de Vª Exa. com o projeto, no 

sentido de nos disponibilizarem todos e quaisquer conteúdos taurinos relativos ao vosso 

Município, para que possamos recolher e enquadrar nestes objetivos de divulgação e 

associação à Candidatura nacional.  

Para que o trabalho possa ser mais profícuo sugerimos que possam designar um 

técnico/representante desse Município com o qual os elementos da nossa equipa 

possam articular e mais facilmente estabelecer colaboração. Estamos inteiramente 

disponíveis para reunir pessoalmente e para, em conjunto, verificarmos com que 

contributos esse Município pode colaborar para este trabalho de recolha e 

documentação de interesse nacional e local.  

Na expectativa de que o nosso pedido possa ser bem acolhido por vós e que possamos 

contar com a vossa preciosa colaboração, aguardamos resposta através do endereço de 

email: tpatrimoniocp.cies@iscte-iul.pt. 

Se possível gostaríamos de começar por pré-agendar uma reunião com o referido 

técnico/representante do Município, para que possamos aprofundar e eventualmente 

ajudar a esclarecer alguma questão relativa a este projeto.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Coordenador da Candidatura 

 

 

Luís Capucha.   

 

mailto:tpatrimoniocp.cies@iscte-iul.pt


Anexo 6 – Convite aos autores 
 

  



Cara Dra Teresa Soares,  

 

Vimos dar-lhe conhecimento que está em marcha o processo de Candidatura da Tauromaquia a 

Património Cultural Imaterial, apresentada ao Orçamento Participativo de 2017, o qual tem um 

prazo de execução definido para 24 meses. Um dos primeiros passos deste processo contempla 

a participação de alguns agentes ativamente envolvidos no meio tauromáquico, especialistas 

em diversas matérias sendo que esta é a razão principal do nosso contacto.  

Assim, solicitamos gentilmente a sua colaboração na preparação de dois textos especializados 

sobre Fardação, um que incida sobre o tema “Fardação de Forcados”. Porque tivemos 

conhecimento do seu envolvimento nesta matéria, deixamos ao seu critério os conteúdos que 

devem figurar nos textos. Apenas dar nota de que todos os factos históricos devem servir apenas 

como uma pequena contextualização do assunto, caso o autor entenda oportuno. Note-se que 

o património cultural imaterial é aquele que é vivido no presente e é desse que estamos a dar 

conta quando nos propomos a candidatar a Tauromaquia a Património Cultural Imaterial.  

Preferencialmente cada um dos textos não deve exceder as 8-10 páginas. 

Para que possamos tomar conhecimento da sua concordância, agradecemos que nos 

comunique ainda durante esta semana (através deste endereço de email) se aceita colaborar 

com este projeto e se os temas são ajustados aos seus interesses. Mais informamos que para 

corresponder aos objetivos o prazo de execução dos textos não deve ultrapassar o final do 

mês de julho. 

 

Ficamos a aguardar a sua resposta com a brevidade que lhe for possível. Alguma dúvida não 

hesite em contactar-nos.  

 

Antecipadamente gratos pela sua colaboração.  

 

Em nome da equipa de trabalho, o Coordenador da Candidatura 

 

Luís Capucha.  

 

 



Anexo 7 – Programa do Congresso Internacional “Homens e Toiros, 

cultura e desenvolvimento” 
 













Anexo 8 – Páginas de exemplo da Plataforma de Conteúdos Digitais 
 

o Categoria “A Corrida de Toiros” – Praça de Toiros – Primeira Categoria – 

Monumental do Campo Pequeno: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



o Categoria “Profissionais/Intervenientes” – Artistas – Cavaleiro Tauromáquico – 

De alternativa – Ana Batista: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

o Categoria “Profissionais/Intervenientes” – Artistas – Forcado – GFA Vila Franca 

de Xira: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



o Página “Tauromaquias Populares” – Capeia Arraiana (Sabugal) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



o Categoria “Tauromaquias Populares” – Garraiadas, Vacadas e Pamplonas 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

o Categoria “Espaços e Estilos de Sociabilidade” – Tertúlias Tauromáquicas e 

Clubes Taurinos – Tertúlias do Concelho de Alcochete – Clube Taurino de 

Alcochete: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



o Categoria “A Festa e as Outras Artes” – Cinema 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

o Categoria “A Festa e as Outras Artes” – Gastronomia e Culinária 
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