Tertulia Terceirense
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:

Paulo Pessoa de Carvalho <ppcarvalho@toirosecultura.com>
sexta-feira, 26 de Junho de 2015 06:50
'Tertulia Terceirense'; geral.apet@gmail.com
gerencia@arlindoteles.com
RE: Pedido de Parecer

Sinal. de seguimento:
Estado do sinalizador:

Dar seguimento
Sinalizado

Bom dia Exmos. Senhores,
No seguimento do Vosso e-mail de ontem e sobre o assunto em questão, o que esta associação Vos
poderá dizer é o seguinte:
1º - Como sabem a grande maioria dos concursos de ganadarias efectuados em território nacional,
têm em exclusivo toiros de ganadarias portuguesas
2º - Não havendo toiros espanhóis, não se coloca como disse em 99% dos casos esse problema de
antiguidades de Associações de criadores distintas, uma vez que em Portugal existe apenas a APCTL
3º - Nos pouquíssimos casos em que tal aconteceu, o que esta associação sabe é que foi respeitada a
antiguidade das ganadarias pela sua apresentação na praça de toiros de Madrid devido ao que isso
representa de importância para um ganadeiro
4º - Opinião específica sobre o que os ganadeiros entre si acordaram e se está bem ou mal, não
temos. Temos sim opinião que o RET deve ser cumprido com um critério, aquele que vem nele
explícito e no Vosso caso (Açores) é a antiguidade. Se os ganadeiros concordaram entre si que em
concursos de ganadarias ibéricos o que prevalece é a antiguidade da apresentação em Madrid para as
ganadarias a concurso, entendemos que será assim que deve ser, aliás como tem sido nos poucos
casos existentes.
Esperemos ter respondido ao pretendido e ajudado a esclarecer qualquer dúvida.
Sem mais de momento, apresentamos os melhores cumprimentos.
Atentamente,
Paulo Pessoa de Carvalho

Paulo Pessoa de Carvalho, Lda
Rua Heróis da Grande Guerra, nº 137 – 2º Dto
2500-215 Caldas da Rainha
Tel: 262 836 360
ppcarvalho@toirosecultura.com

De: Tertulia Terceirense [mailto:ttt@tertulia-terceirense.pt]
Enviada: quinta-feira, 25 de Junho de 2015 14:51
Para: geral.apet@gmail.com
Cc: ppcarvalho@toirosecultura.com; gerencia@arlindoteles.com
Assunto: Pedido de Parecer
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Ex.ma Direcção da APET,
Na sequência das questões levantadas pelo Grupo de Forcados Amadores do Ramo Grande, na primeira corrida das
Sanjoaninas 2015, nomeadamente quanto ao critério da ordem de antiguidade das ganaderias a concurso, que no
caso contava com 2 espanholas, 2 portuguesas inscritas nas 2 associações (Associação Portuguesa de Criadores de
Toiros de Lide e Unión de Criadores de Toros de Lídia) e 2 portuguesas inscritas somente na APCTL, vimos solicitar a
V/ opinião sobre qual o critério que normalmente é mais aplicado pelas organizações em Portugal, quando se
verificam tais condições.
Sem mais de momento,
Com os melhores cumprimentos,
Arlindo Teles
Presidente da Direcção da Tertúlia Tauromáquica Terceirense
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