Tertulia Terceirense
De:
Enviado:
Para:

Assunto:

Arlindo Teles <gerencia@arlindoteles.com>
terça-feira, 23 de Junho de 2015 20:59
Adolfo Lima (adolforibeirolima@gmail.com); Chico - E.C.A.; Francisco Coelho
CEMAH (francisco.coelho@cemah.pt); José Parreira; José Paulo; Lobão - BCP
(lopeslobao@gmail.com); Mário Manteiga (mariommanteiga@gmail.com); Pedro
Correia (pedrobccorreia@hotmail.com); Rui Silva (Picão) (fernandoruisilva.64
@gmail.com); Tertúlia Tauromáquica Terceirense; Zeca Matos - Construções Matos
(gerencia@cmatos.com)
FW: Concursos de Ganadarias - Ordem de saída

Para V/ conhecimento.
Arlindo Teles
Tertúlia Tauromáquica Terceirense
Tel: (+351) 295212359 - Fax: (+351) 295218157
Móvel: (+351) 962933159

De: Carlos Pegado [mailto:carlos_pegado@yahoo.com.br]
Enviada: terça-feira, 23 de junho de 2015 16:00
Para: Arlindo Teles
Assunto: Concursos de Ganadarias - Ordem de saída

Exmos Senhores,
Por ter surgido uma dúvida no recente Concurso de Ganadarias realizado na Praça de
Toiros de Angra do Heroísmo, foi-me solicitado que fizesse uma discrição de como era
habitual fazer no Concursos de Ganadarias de Évora, o mais antigo do mundo.
Quando em 1996 tomei conta da gestão da Praça de Toiros de Évora, o que era
habitual e está regulamentado, é que os toiros a lidar em concurso saiam à arena por
ordem de antiguidade.
Essa antiguidade é conferida através do Livro da Associação de Criadores de Toiros
de Lide.
Quando em 2008 realizámos o 1º Concurso de Ganadarias Ibérico (que se realizou
durante 5 anos), com a presença de 3 divisas espanholas (Miura, Victorino Martin e
Partido de Resina) e 3 portuguesas (Palha, Murteira Grave e Passanha), esse critério
foi alterado pelo facto de as ganadarias espanholas não terem inscrição no livro da
associação portuguesa.
Assim o critério utilizado, e de acordo com o IGAC, foi o da antiguidade das
ganadarias na praça mais importante do Mundo - Madrid. É a apresentação nesta
praça que confere antiguidade a todas as ganadarias.
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Espero ter contribuindo para vos esclarecer.
Desejo-vos o maior sucesso para o que falta das Sanjoaninas 2015.
Um forte abraço a todos,
Carlos Pegado
Terra Brava
_____________________
Telm. - 00351 918 619 398
carlos_pegado@yahoo.com.br
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