AVEIRO
OLIVEIRA DO BAIRRO
30/06/2016
5.000,00 € a “Luís Pires dos Santos, Unipessoal, Lda.” para compra de bilhetes para a Corrida de
Touros na Expo Bairrada 2016.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/197367

30/06/2016
8.000,00 € + IVA a “Luís Pires dos Santos, Unipessoal, Lda.” para a realização da Corrida de
Touros na Expo Bairrada 2016.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/197367

07/07/2015
12.500,00 € + IVA a “Luís Pires dos Santos, Unipessoal, Lda.” para a prestação de Serviços para a
Realização de uma Corrida de Touros na «Expo Bairrada 2015».
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/124166

03/07/2014
7.500,00 € + IVA a “António Morgado - Organização de Espectáculos, Lda.” para a prestação de
Serviços para a Realização de uma Corrida de Touros no âmbito da «28ª Fiacoba e 7ª Feira do Cavalo
da Bairrada 2014»
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/53239

03/07/2014
5.000,00 € + IVA para a aquisição de bilhetes para a Corrida de Touros.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/53239

10/07/2013
14.000,00 € a “Paulo Pessoa de Carvalho, Soc. Unip., Lda.” para prestação de Serviços para a
Realização de uma Corrida de Touros no âmbito da «27ª Fiacoba e 6ª Feira do Cavalo da Bairrada»
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=796441

02/07/2012
7.500,00 € a “Tauroleve - Sociedade Tauromáquica Letra da Neta, Lda.” para a Prestação de
Serviços para a Realização de uma Corrida de Touros no âmbito da «26ª Fiacoba e 5ª Feira do Cavalo
da Bairrada».
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=534990

14/06/2011
6.000,00 € a “Paulo Pessoa de Carvalho, Sociedade Unipessoal, Lda.” para a Prestação de Serviços
para a Realização de uma Corrida de Touros no âmbito da «25ª Fiacoba e 4ª Feira do Cavalo da
Bairrada».
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=320837

08/07/2010
6.000,00 € a “Paulo Pessoa de Carvalho, Unipessoal, Lda.” para prestação de Serviços para a
Realização de uma Corrida de Touros no âmbito da «24ª Fiacoba e 3ª Feira do Cavalo da Bairrada».
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=173229

BEJA
ALJUSTREL
31/05/2010
7.500,00 € à JLZ para um espectáculo Taurino.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=160243

27/08/2009
9.900,00 € à JLZ para um espectáculo Taurino.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=79404

AMARELEJA
16/07/2010
11.000,00 € a “GESTOIRO EVENTOS, LDA.” para a cessão de Exploração da Praça de Touros de
Amareleja durante o ano 2010, para realização de espectáculos tauromáquicos.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=176033

BEJA
12/09/2018
250,00 € Para o X Festival Taurino.
http://www.cm-beja.pt/docs/PDFs/Documentos/Atas/Camara/2018/Minuta_ata_20_2018-1003.pdf - pág 2.

CUBA
21/06/2017
2.750,00 € à “Tertúlia do Grupo de Forcados Amadores de Cuba” para que possa levar a efeito a sua
actividade.
https://www.cmcuba.pt/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=797&id=1659%3A2017&limitstart
=10 Ata da reunião de 21-06-2017, pág 2 e 3.

01/02/2017
1.750,00 € à “Sociedade Filarmónica Cubense 1º de Dezembro” para a organização da Corrida de
Touros.
http://www.cm- https://www.cmcuba.pt/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=797&id=1659%3A2017&limitstart
=10
- Ata da reunião de 01-02-2017, pág 17.

09/05/2016
1.750,00 € ao Grupo de Forcados de Cuba por ocasião da Feira Anual de Cuba.
https://www.cmcuba.pt/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=797&id=1429%3A2016&limit
start=10 - Ata da reunião de 09-05-2016, pág 11.

25/06/2009
4.991,31 € a “Canudo Lança Lda” para a execução de trabalhos de movimentação de terras e
preparação de terreno para implantação de uma praça de touros.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=66541

02/04/2008
1.250,00 € Solicita a Tertúlia do Grupo de Forcados Amadores de Cuba que lhes seja atribuído o
subsídio anual de € 1.250. A Câmara, por unanimidade delibera atribuir à Tertúlia do Grupo de Forcados
Amadores de Cuba o subsídio anual de € 1.250
http://www.cm-cuba.pt/docs/actas2008/02_04_08.pdf - pág 2.

FERREIRA DO ALENTEJO
22/04/2009
10.000,00 € Para a organização de espectáculo tauromáquico integrado na Feira de Ferreira de 2009.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=45635

MOURA
17/09/2018
10.455,00 € Aquisição de Serviços para avaliação e elaboração de parecer preliminar sobre a
Identificação de anomalias das Praças de Touros de Amareleja, Póvoa de São Miguel e Sobral da Adiça
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/540691

26/07/2017
3.500,00 € Apoio financeiro aos Grupos de Forcados do Concelho de Moura para comparticipação de
despesas no âmbito da sua actividade com os seguintes valores: Real Grupo de Forcados Amadores de
Moura – mil euros; Grupo de Forcados Amadores da Póvoa de S. Miguel – mil euros; Grupo de
Forcados Amadores de Amareleja – setecentos e cinquenta euros e Grupo de Forcados Amadores de
Safara – setecentos e cinquenta euros.
http://www.cm-moura.pt/documentos//Ata%202017-07-12%20C%C3%A2mara%20Municipal%20017.pdf pág 7.

27/07/2016
1.000,00 € Atribuição de apoio financeiro no valor de 500.00 € ao Real Grupo de Forcados de Moura
e ao Grupo de Forcados Amadores de Amareleja.
http://www.cm-moura.pt/documentos//Ata%202016-07-27%20C%C3%A2mara%20Municipal%20017.pdf pág 9.

16/07/2010
11.000,00 € à “Gestoiro Eventos, Lda.” para cessão de Exploração da Praça de Touros de Amareleja
durante o ano 2010, para realização de espectáculos tauromáquicos.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=176033

BRAGA
GUIMARÃES
21/07/2009
16.500,00 € a “Paulo Pessoa de Carvalho Sociedade Unipessoal, Lda.”, para organização de corrida
de touros.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=157484

ÉVORA
ALANDROAL
02/09/2009
7.000,00 € a “Lasix - Eventos Tauromáquicos, Lda.” pela actuação de João Salgueiro na corrida de
touros de 6 de Setembro.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=81128

01/09/2009
13.500,00 € a “Sociedade Agrícola Cova das Donas, Lda.” para aluguer de 6 touros de lide para a
corrida de touros da juventude.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=80635

02/09/2009
7.000,00 € para a actuação do Cavaleiro João Salgueiro na Corrida de Touros de 6 de Setembro.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=81128

20/05/2009
7.500,00 € a “Rudacofer - Actividades Tauromáquicas, Lda.” para a actuação do cavaleiro Rui
Fernandes no dia 3 de Julho de 2009 na Praça de Touros de Alandroal.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=66317

04/06/2009
12.000,00 € para o aluguer de touros para a corrida de touros 03/07/2009.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=59420

18/03/2009
7.950,00 € a “Jorge Manuel Rodrigues Carvalho” para o procedimento de Ajuste Directo para a
aquisição de serviços de aluguer de touros e cabrestos e serviço de campinos para as Festas de São
José.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=36615

29/01/2009
42.857,15 € a “Aplaudir, Sociedade Unipessoal, Lda” para a aquisição de bilhetes para oferta da
corrida de touros a realizar no dia 22 de Março, no âmbito das Festas de S. José – Festas da Cidade.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=23359

02/09/2008
14.000,00 € a “Lasix - Eventos Tauromáquicos, Lda” pela actuação de João Salgueiro.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=208

17/12/2008
5.000,00 € a “APLAUDIR UNIPESSOAL, Lda” para o fornecimento de 1000 cartazes corrida touros –
Rota dos Mouchões.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=12909

26/09/2008
10.000,00 € a “José André Zambujo Piteira” para o aluguer de touros para a Corrida a realizar no
dia 27/09/2008.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1314

01/09/2008
9.900,00 € a “Herdade do Emaús Sociedade Agrícola, Lda.” para o Aluguer de 6 touros de lide
para a Corrida de Touros da Juventude.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=186

BORBA
22/06/2015
1.200,00 € Protocolo entre a Câmara Municipal de Borba e a Junta de Freguesia de Rio de Moinhos
para obras de reabilitação da praça de touros, em que a 1ª se compromete a elaborar o projeto de
arquitetura e projetos de especialidade, comparticipando ainda com mão-de-obra e materiais no valor
máximo de 1.200 €, com abstenção de alguns vereadores que consideram o mesmo pouco claro e
incapaz de resolver a situação.
http://www.cm-borba.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/reuni%C3%B5es%20de%20c%C3%A2mara/atas/documents/ata%2013%20%202015.pdf - pág 19 a 21

22/06/2015
1.200,00 € Fornecimento de 75 l de tinta vermelha para pintura da praça de touros até ao montante
de 1.106,2 € e apoio logístico.
http://www.cm-borba.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/reuni%c3%b5es%20de%20c%c3%a2mara/atas/documents/ata%2013%20%202015.pdf - pág 22.

ESTREMOZ
10/05/2017
48.000,00 €
Para a colocação de cadeiras na Praça de Touros.
http://www.cm-estremoz.pt/anexos/view/ata-no-09-da-reuniao-ordinaria-de-10-de-maio-de-2017280617031217 - pág. 10.

12/10/2012
39.000,00 € para Coordenação de Segurança em Obra no âmbito da Empreitada de Reabilitação da
Praça de Touros de Estremoz.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=576897

10/10/2012
1.788.443,13 € + IVA.
Reconversão da Praça de Touros de Estremoz e adaptação a Espaço Multifunções.
http://www.cm-estremoz.pt/noticias/2012-10-10-obras-de-reconversao-da-praca-detoiros-ja-comecaram

11/05/2011
84.000,00 € a “PROENGEL - Projectos de Engenharia e Arquitectura, Lda” para a elaboração do
Projecto de Requalificação e reconversão da Praça de Touros de Estremoz.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=256386

ÉVORA
02/03/2003
2.500.000,00 € da Câmara Municipal de Évora para a reconversão da Praça de Touros privada
num Pavilhão Multiusos que também permite Touradas.
http://www.publico.pt/local-lisboa/jornal//camara-de-evora-paga-transformacao-de-praca-de-tourosparticular-e-decrepita-198763

REDONDO
18/07/2018
3.400,00 € para a Grupo de Forcados Amadores de Redondo para o pagamento do seguro de
acidentes pessoais do grupo.
http://www.cm-redondo.pt/pt/site-municipio/cmunicipal/Documents/Ata%20n%c2%ba%2014.pdf
- pág 18.

16/04/2018
9.645,00 € para a Associação Tauromáquica Redondense para a realização da “Corrida de Gala à
Antiga Portuguesa”.
http://www.cm-redondo.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/Documents/Ata%20n%C2%BA%208%20de%202018.pdf - pág 18.

14/06/2017
3.400,00 € ao “Grupo de Forcados Amadores do Redondo” para fazer face a despesas com o
seguro anual.
http://www.cm-redondo.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/documents/ata%20n%C2%BA%2011%20de%202017.pdf - pág 13.

08/03/2017
1.781,78 € à “Associação Tauromáquica Redondense” para a realização do “Festival de Luxo”.
http://www.cm-redondo.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/documents/ata%20n%C2%BA%205%20de%202017.pdf - pág 8.

26/03/2014
600,00 € ao “Grupo de Forcados do Redondo” para apoio na aquisição de fardas para alguns
elementos novos do grupo.
http://www.cm-redondo.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/documents/ata%20n%c2%ba%206%20de%202014.pdf - pág 9.

12/03/2014
48,00 € ao “Grupo de Forcados do Redondo” para fazer face a despesas de deslocação.
http://www.cm-redondo.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/documents/ata%20n%c2%ba%205%20de%202014.pdf - pág 10.

10/03/2010
12.500,00 € para a realização da XLVI Corrida TV, no próximo dia 05 de Junho, pelas 22 horas,
no Coliseu de Redondo.
http://www.cm-redondo.pt/pt/site-municipio/cmunicipal/PublishingImages/Paginas/Atas--Mandato-2009-2013/ata%20n%C2%BA%205%20de%202010.pdf - pág 5.

REGUENGOS DE MONSARAZ
16/04/2018
500,00 € para o Grupo de Forcados Amadores de Monsaraz.
http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/pt/site-municipio/camara/Documents/reunioescm/2018/CM2018-04-11_ata.pdf - pág 48.

12/04/2017
500,00 € para o Grupo de Forcados Amadores de Monsaraz.
http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/pt/site-municipio/camara/Documents/reunioescm/2017/CM2017-04-12_ata.pdf - pág 206.

13/04/2016
500,00 € para o Grupo de Forcados Amadores de Monsaraz.
http://www.cm-reguengos-monsaraz.pt/pt/site-municipio/camara/Documents/reunioescm/2016/CM2016-04-13_Ata.pdf - pág 156.

MONTEMOR
28/12/2016
1.458,00 € a “Grupo de Forcados Amadores de Montemor” nos anos de 2013 e 2014.
http://www.cm-montemornovo.pt/pt/sitemunicipio/amunicipal/Atas%20de%20Reuni%C3%A3o%20de%20C%C3%A2mara%20Municipal/PublishingI
mages/Paginas/Atas-2016/Ata%20n%C2%BA%2027%20-%2028.12.2016.pdf - pág 17.

PORTEL
24/10/2013
16.880,00 € + IVA a “Sérgio Manuel Frangão Serrano” para o Fornecimento de Serviços de
Reparação da Praça de Touros de Vera Cruz.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/10943

27/05/2009
74.950,00 € Praça de Touros Amovível/Desmontável para instalar em Vera Cruz.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=56911

VIANA DO ALENTEJO
28/03/2018
6.560,00 € para a Associação Tauromáquica Alcaçovense como reforço da comparticipação nas
despesas inerentes à corrida de touros realizada por ocasião da Feira do Chocalho de 2017.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/site-municipio/cmunicipal/Documents/Atas/ATA_N_72018_(28-03).pdf - pág 12.

06/09/2017
6.300,00 € para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como comparticipação nas despesas
de realização de uma corrida de touros por ocasião da Feira D’Aires/2017.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/site-municipio/cmunicipal/Documents/Atas/ATA_RC_182017%20%2806-09%29.pdf - pág 13 e 14.

12/07/2017
5.000,00 € para a Associação Tauromáquica Alcaçovense como comparticipação nas despesas
referentes a obras de reparação e conservação na sua sede.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/Documents/Atas/ATA%20N.%C2%BA%2014-2017%20(12-07).pdf - pág 16.

16/11/2016
4.660,00 € para a Associação Tauromáquica Alcaçovense como comparticipação nas despesas
inerentes à organização de actividades tauromáquicas e equestres nos dias 22 e 23 de julho de 2016.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/Documents/Atas/ATA%20N.%C2%BA%2028-2016%20(16-11).pdf - pág 11.

21/09/2016
5.000,00 € para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como comparticipação nas despesas
de um espetáculo tauromáquico a realizar por ocasião da Feira D’Aires/2016.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/Documents/Atas/ATA%20N.%C2%BA%2022-2016%20(21-09).pdf - pág 10 e 11.

09/09/2015
4.000,00 € para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como comparticipação nas despesas
inerentes a actividades a desenvolver pela Associação, nomeadamente um espectáculo tauromáquico
que terá lugar por ocasião da Feira D’Aires/2015.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/documents/atas/ata%20n.%c2%ba%2019-2015%20(09-09).pdf - pág 18 e 19.

29/07/2015
4.850,00 € para a Associação Tauromáquica Alcaçovense como comparticipação nas despesas
inerentes à realização de actividades tauromáquicas e equestres na Feira do Chocalho de 2015.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/documents/atas/ata_rc_16_2015.pdf - pág 14.

18/09/2014
4.000,00 € para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como comparticipação nas despesas
de realização de uma corrida de touros, por ocasião da Feira D’Aires/2014.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/documents/atas/atan222014ext18091.pdf - pág 3.

16/07/2014
2.500,00 € como comparticipação nas despesas de actividades a levar a cabo por ocasião da Feira do
Chocalho de 2014, nomeadamente baptismo equestre, garraiadas, animação do picadeiro e gala de
homenagem a Miguel Grave.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/documents/atas/atan1720141607.pdf - pág 9.

26/03/2014
400,00 € para a Associação Tauromáquica Alcaçovense, como comparticipação nas despesas de
realização de um Festival Taurino no dia 12 de abril de 2014, iniciativa integrada nas comemorações do
20.º aniversário da referida Associação.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/documents/atas/ata_rc_07_2014.pdf - pág 13 e 14.

11/09/2013
4.000,00 € para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como comparticipação nas despesas
de organização de uma corrida de touros e de uma garraiada por ocasião da Feira D’Aires/2013.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/site-municipio/cmunicipal/documents/atas/ata_rc_22_2013.pdf pág 8.

28/08/2013
2.500,00 € Associação Tauromáquica Alcaçovense a importância de 2.500,00 €, para apoio nas
despesas com a organização de actividades tauromáquicas e equestres realizadas no mês de julho.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/site-municipio/cmunicipal/documents/atas/ata_rc_20_2013.pdf -

pág 6.

13/02/2013
4.500,00 € para a Associação Tauromáquica Alcaçovense, como comparticipação nos custos de
aquisição de uma praça de touros amovível.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/site-municipio/cmunicipal/documents/atas/ata_rc_05_2013.pdf -

pág 7.

26/09/2012
3.600,00 € para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como comparticipação nas despesas de
organização e licenciamento de uma corrida de touros que, embora não se tenha realizado em virtude
das condições meteorológicas adversas, acarretou elevadas despesas para a Associação
organizadora.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/site-municipio/cmunicipal/documents/atas/ata_rc_22_2012.pdf -

pág 13.

14/09/2011
4.000,00 € para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como comparticipação nas despesas
da corrida de touros a realizar por ocasião da Feira D’Aires/2011.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/site-municipio/cmunicipal/documents/atas/ata_rc_21_2011.pdf -

pág 28.

15/09/2010
5.000,00 € para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como comparticipação nos custos da
corrida de touros a realizar no dia 26 de Setembro, por ocasião da Feira D’Aires/2010.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/site-municipio/cmunicipal/documents/atas/ata_rc_20_2010.pdf -

pág 15.

16/09/2009
4.000,00 € para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como comparticipação nas despesas
da corrida de touros que terá lugar por ocasião da Feira D’Aires/2009.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/site-municipio/cmunicipal/documents/atas/ata_rc_20_2010.pdf -

pág 15.

17/09/2008
2.500,00 € para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como comparticipação nas despesas de
uma corrida de touros a realizar por ocasião da Feira D’Aires/2008.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/site-municipio/cmunicipal/documents/atas/ata_rc_19_2008.pdf -

pág 16 e 17.

19/09/2007
2.500,00 € para a Associação Equestre de Viana do Alentejo, como comparticipação nas despesas de
realização de uma corrida de touros no dia 23 de Setembro de 2007 por ocasião da Feira D’Aires/2007.
http://www.cm-vianadoalentejo.pt/pt/site-municipio/cmunicipal/documents/atas/ata_rc_19_2007.pdf -

pág 7.

VILA VIÇOSA
26/09/2017
35.000,00 € + IVA Ajuste directo para aquisição de Praça de Touros desmontável.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3717431

04/08/2017
4.288,62 € a “Colina Fresca Agro-Pecuária, Lda.” para Aluguer de Praça de Touros desmontável
para a festa de S. Romão.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3590353

20/01/2017
150.00€ + 1.846,15 + 900,0 € subsídios para à associação “Os amigos da festa de Bencatel/Grupo
de Forcados Amadores de Bencatel” em 2014, 2015 e 2016.
http://www.cm-vilavicosa.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/editais/documents/editais%202017/edital%2006_2017.pdf - pág 1.

2015
200.00€ + 250,00 € subsídios para à associação “Os amigos da festa de Bencatel/Grupo de Forcados
Amadores de Bencatel” em 2014.
http://www.cm-vilavicosa.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/editais/documents/editais%202015/edital%2043_2015.pdf - pág 1.

16/04/2014
2.700,00 € + IVA à associação “Os amigos da festa de Bencatel/Grupo de Forcados Amadores de
Bencatel” para o aluguer de 3 Touros.
http://www.cm-vilavicosa.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/atas/documents/atas%202016/reuniaordinaria21_04_2016.pdf - pág 3.

26/06/2013
702,00 € para a comparticipação financeira a 60% para fardas à Associação “Os Amigos da
Festa/Grupo de Forcados Amadores de Bencatel”.
http://www.cm-vilavicosa.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/atas/documents/atas%202013/reuni%C3%A3o%20ordin%C3%A1ria%20(26%20de%20ju
nho).pdf - pág 8 e 9.

26/06/2013
3.002,00 € para a comparticipação financeira a 80% para a 5ª Festa Taurina à Associação “Os Amigos
da Festa/Grupo de Forcados Amadores de Bencatel”.
http://www.cm-vilavicosa.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/atas/documents/atas%202013/reuni%C3%A3o%20ordin%C3%A1ria%20(26%20de%20ju
nho).pdf - pág 8 e 9.

2013
200.00€ + 150,00 + 2.000,0 € subsídios para à associação “Os amigos da festa de Bencatel/Grupo
de Forcados Amadores de Bencatel” em 2011 e 2012.
http://www.cm-vilavicosa.pt/pt/sitemunicipio/cmunicipal/editais/documents/editais%202013/edital%20n.%C2%BA%2032_2013%20%20subs%C3%ADdios%20concedidos%20at%C3%A9%2031-12-2012.pdf - pág 1.

20/07/2009
4.600,00 € fornecimento de projecto de especialidades e elementos base de concurso para o
arranjo urbanístico com construção de apoio cavalariças da praça de touros de Vila Viçosa.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=70258

FARO
ALBUFEIRA
09/08/2010
15.000,00 € à “Toiro das Sesmarias - Sociedade de Investimentos Hoteleiros e Similares, S.A.” para
a Aquisição do serviço de promoção e divulgação do concelho na IV Grande Corrida RTP Algarve.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=186955

17/08/2009
15.000,00 € à “Toiro das Sesmarias” para a Aquisição dos serviços de publicidade associados à 3ª
grande corrida RTP Algarve - 5º aniversário RTP Memória, no dia 18 de Agosto de 2009.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=83233

16/10/2008
15.400,00 € à “Toiro das Sesmarias – Soc. Invest. Hoteleiro e Similares, S.A.” para aquisição de
serviços – Publicidade referente à 2ª. Corrida de Touros RTP Algarve.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=2749

CASTRO MARIM
08/08/2011
20.000,00 € à “Toirolindo - Sociedade Empresarial de Tauromaquia, Lda.” para a aquisição de
serviços para a produção do espectáculo tauromáquico - Corrida de Touros à Portuguesa a realizar
no dia 13 de Agosto de 2011 em Castro Marim.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=362758

13/08/2010
20.000,00 € à “Toirolindo - Sociedade Empresarial de Tauromaquia, Lda.” para aquisição de
serviços para realização da Corrida de Touros à Portuguesa em Castro Marim, inclui instalação de
Praça de Touros desmontável e realização do espectáculo tauromáquico
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=188114

12/08/2009
25.000,00 € à “Toirolindo - Sociedade Empresarial de Tauromaquia, Lda.” para a contratação de
um espectáculo tauromáquico, em Monte Gordo, no dia 07 de Agosto.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=84935

VILA DO BISPO
27/07/2010
20.000,00 € à “Toirolindo - Sociedade Empresarial de Tauromaquia, Lda.” para a realização de
espectáculo tauromáquico em Monte Gordo no dia 7 de Agosto.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=175456

31/08/2009
15.000,00 € para aquisição de espectáculo taurino.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=80842

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
27/07/2011
20.000,00 € à “Toirolindo - Sociedade Empresarial de Tauromaquia, Lda.” para a realização de
espectáculo tauromáquico.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=358809

27/07/2010
20.000,00 € à “Toirolindo - Sociedade Empresarial de Tauromaquia, Lda.” para a realização de
espectáculo tauromáquico em Monte Gordo no dia 7 de Agosto.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=175456

29/07/2009
25.000,00 € à “Toirolindo - Sociedade Empresarial de Tauromaquia, Lda.” para a realização de dois
espectáculos tauromáquicos.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=72412

GUARDA
ALMEIDA
01/08/2017
2.500,00 € a “Luís Pires dos Santos, Unipessoal Lda.” Promotor da corrida de Touros mista a
realizar no próximo dia 6 do corrente mês denominada “Corrida da Festa das Peñas”.
http://www.cm-almeida.pt/documentosonline/actas/Documents/Actas%20CMA/2017/ata_15.pdf –
pág 3.

16/08/2016
2.000,00 € a “Luís Pires dos Santos, Unipessoal Lda.” Promotor da corrida de Touros que teve
lugar em Nave de Haver no passado dia 7 do corrente mês.
http://www.cm-almeida.pt/documentosonline/actas/Documents/Actas%20CMA/atas%202016/ata_17.pdf
- pág 2.

21/09/2009
303.032,72 € à “Biosfera- Construções Unipessoal, Lda.” para as intervenções : Os principais
objectivos da intervenção visam a definição das áreas de circulação automóvel e pedonal, a
determinação de zonas de estacionamento, a drenagem das águas pluviais e a criação de um espaço
festivo para o desenvolvimento da garraiada que acontece anualmente no mês de Agosto.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=89040

PINHEL
18/08/2017
10.000,00 € para a realização de um espectáculo de tourada - Festas da Cidade 2017.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/300144

12/08/2017
10.000,00 € +IVA para a realização de uma tourada.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/204474

24/08/2015
10.000,00 € +IVA para a realização de uma tourada.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/130127

SABUGAL
30/05/2018
2.500,00€ para a realização da Capeia Arraiana no dia 09/06/2018 em Vila Franca de Xira.
https://www.cm-sabugal.pt/wp-content/uploads/N.%C2%BA-13-Reuni%C3%A3o-de-30-05-2018.pdf - pág
11.

18/08/2017
5.000,00€ de apoio financeiro para a promoção do XXXII Festival – “Ó forcão rapazes”
https://www.cm-sabugal.pt/wp-content/uploads/N.%C2%BA-17-Reuni%C3%A3o-de-18-08-2017.pdf - pág
9.

18/08/2017
2.500,00€ de apoio financeiro para a corrida de Touros requerido pela Associação Cultura e
Beneficência "Amigos da Aldeia da Ponte".
https://www.cm-sabugal.pt/wp-content/uploads/N.%C2%BA-17-Reuni%C3%A3o-de-18-08-2017.pdf - pág
10.

23/06/2017
2.500,00€ de apoio financeiro para a realização do Festival Taurino em Aldeia da Ponte.
https://www.cm-sabugal.pt/wp-content/uploads/N.%C2%BA-13-Reuni%C3%A3o-de-23-06-2017.pdf - pág
15.

15/11/2016
64.419,37 € para a alteração e ampliação de edifício destinado a actividades tradicionais/obras de
alteração e ampliação de Praça de Touros (Variedades Taurinas).
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=2657193

28/08/2016
13.550,00 € + IVA Registo Fotográfico e Vídeo das Capeias 2016.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/198664 - pág 2.

05/08/2016
45.254,90 € Aquisição de 13 esculturas com o logotipo da Capeia Arraiana.
https://www.cm-sabugal.pt/wp-content/uploads/N.%C2%BA-18-Reuni%C3%A3o-de-05-08-2016.pdf - pág
9.

22/07/2016
4.000,00€ de apoio financeiro à Associação da Mocidade de Aldeia do Bispo para a realização do
XXXI Festival – “Ó forcão rapazes”
https://www.cm-sabugal.pt/wp-content/uploads/N.%C3%82%C2%BA-17-Reuni%C3%83%C2%A3o-de-22-072016.pdf - pág 2.

12/06/2016
179.805,60 € + IVA Obras de Edificação. Obras de Alteração e ampliação de edifício para centro
interpretativo da capeia arraiana.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/63181 - pág 2.

27/05/2016
2.500,00 € Apoio financeiro para a realização da XXXVII Capeia Arraiana a realizar dia 4 de junho.
https://www.cm-sabugal.pt/wp-content/uploads/N.%C2%BA-13-Reuni%C3%A3o-de-27-05-2016.pdf – pág
9 e 10.

03/12/2015
19.950,00 € para a aquisição de 1500 exemplares do livro “Fotobiografia de José Júlio”.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/152353

29/05/2015
2.500,00 € Apoio financeiro para a realização da XXXVI Capeia Arraiana a realizar dia 6 de junho.
https://www.cm-sabugal.pt/wp-content/uploads/N-12-2015-ACM-.pdf - pág 9.

07/08/2014
3.500,00 € Apoio financeiro para a realização da XXIX Festival – “Ó forcão rapazes” a realizar dia 16
de agosto.
https://www.cm-sabugal.pt/wp-content/uploads/N-18-2014-ACM.pdf- pág 9.

LEIRIA
CALDAS DA RAINHA
02/05/2017
5.000,00 € Comparticipação financeira tendo em vista a prossecução das actividades realizadas no
ano de 2016.
http://www.cm-caldasrainha.pt/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2Fucmserver%2FMCR019909%2F%2FidcPrimaryFile&revisi
on=latestreleased - pág 32 e 33.

22/08/2016
3.453,72 € Comparticipação financeira tendo em vista a prossecução das actividades realizadas no
ano de 2015.
http://www.cm-caldasrainha.pt/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2Fucmserver%2FMCR016772%2F%2FidcPrimaryFile&revisi
on=latestreleased - pág 18 e 19.

10/08/2015
2.845,00 € Comparticipação financeira tendo em vista a prossecução das actividades realizadas no
ano de 2014.
http://www.cm-caldasrainha.pt/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2Fucmserver%2FMCR016713%2F%2FidcPrimaryFile&revisi
on=latestreleased - pág 31.

18/08/2014
2.845,00 € Comparticipação financeira tendo em vista a prossecução das actividades realizadas no
ano de 2013.
http://www.cm-caldasrainha.pt/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2Fucmserver%2FMCR016657%2F%2FidcPrimaryFile&revisi
on=latestreleased - pág 33 e 34.

POMBAL
01/03/2017
2.500,00 € + IVA
1.000,00€ a Junta de Freguesia de Abiul viu-se obrigada a fazer obras no sistema de embolação na
Praça de Touros. Após consulta de mercado o preço mais baixo que encontraram foi de 2.500,00€ +
IVA.
https://www.cm-pombal.pt/wpdm-package/ata-da-reuniao-ordinaria-da-camara-municipal-de-pombaln-o0004cmp17-de-15022017-2/# - pág 26.

22/08/2016
5.000,00 € Comparticipação financeira no valor de € 5.000,00, referente ao subsídio geral do
ano de 2015, bem como autorizar o respectivo pagamento.
http://www.cm-caldasrainha.pt/portal/page/portal/PORTAL_MCR/MUNICIPIO/CAMARA_MUNICIPAL/ACTAS_DELIBERACOES/
ANO_2016/Acta_35_de_22_08_2016.pdf - pág 284 e 285.

10/08/2015
2.845,00 € Comparticipação financeira no valor de € 2.845,00, referente ao subsídio geral do
ano de 2014, bem como autorizar o respectivo pagamento.
http://www.cm-caldasrainha.pt/portal/page/portal/PORTAL_MCR/MUNICIPIO/CAMARA_MUNICIPAL/ACTAS_DELIBERACOES/
ANO_2015/Acta_33_de_10_08_2015.pdf - pág 170.

18/08/2014
2.845,00 € Comparticipação financeira no valor de € 2.845,00, bem como autorizar o
respectivo pagamento.
http://www.cm-caldasrainha.pt/portal/page/portal/PORTAL_MCR/MUNICIPIO/CAMARA_MUNICIPAL/ACTAS_DELIBERACOES/
ANO_2014/Acta34_2014_de_18_08.pdf - pág 169 e 170.

Prestação de Contas 2012
2.845,00 € Transferências Correntes Concedidas para 2012 > Grupo Forcados Amadores
Caldas Rainha.
http://www.cm-caldasrainha.pt/portal/page/portal/PORTAL_MCR/MUNICIPIO/SECCAO_FINANCEIRA/publicacao_verdadeira.
pdf - pág 209.

03/07/2009
8.888,53 € a “DJM & Irmão, Lda.” para a beneficiação, reparação e conservação do edifício da
Praça de Touros.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1923182

06/05/2009
140.652,89 € a “António Fernandes Casqueira” e “Freguesia de Abiul” para a Beneficiação,
Reparação e Conservação da Praça de Touros de Abiul.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=386846

02/01/2009
14.350,00 € a “António Fernandes Carrasqueira”, “Freguesia de Abiul” e “Canas ElectroMontagens,S.A.” para a elaboração de projecto para execução de obras de beneficiação e
conservação da Praça de Touros de Abiul.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=386790

LISBOA
AZAMBUJA
04/10/2018
1.200,00 € Para o Centro Hípico Lebreiro de Azambuja, no âmbito do programa “Mês da Cultura
Tauromáquica 2018”
http://www.cmazambuja.pt/images/pdfs/Editais/Editais_2018/Edital_722018_deliberacoes_CMA_02outubro.pdf - pág 44.

23/05/2018
27.300,00 € + IVA para o fornecimento e Montagem de Contraplacado Marítimo e Prumos
Metálicos - Praça de Touros.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/459355

23/05/2018
3.125,00 € a “Jorge Manuel Rodrigues de Carvalho” para o fornecimento de touros para a feira de
maio.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=4499861

23/05/2018
3.125,00 € a “Álvaro Manuel Brito” para o fornecimento de touros para a feira de maio.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=4499873

23/05/2018
9.375,00 € a “José Manuel Filipe Pereira Dias” para o fornecimento de touros para dias 25, 26 e 27
Maio.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=4500436

24/04/2018
10.960,00 € para o mês da Cultura Tauromáquica – Protocolos de colaboração.
http://www.cm-azambuja.pt/images/pdfs/Atas_CMA/Atas_CMA_2018/20180424_ata_CMA_ordinaria.pdf pág 4.

27/03/2018
4.600,00 € à Associação Cultural “A Poisada do Campino”.
http://www.cm-azambuja.pt/images/pdfs/Atas_CMA/Atas_CMA_2018/20180327_ata_CMA_ordinaria.pdf pág 7 e 8.

20/06/2017
22.940,01 € para várias intervenções na Praça de Touros.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3449907

10/05/2017
6.250,00 € a “José Manuel Filipe Pereira Dias” para o aluguer de Touros Feira de Maio 2017.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3324795

09/05/2017
6.000,00 € à “Associação Cultural ‘A Poisada do Campino’ ” para a organização, acompanhamento
e coordenação das diversas actividades tauromáquicas, campinagem e largadas de touros durante a
Feira de Maio.
http://www.cm-azambuja.pt/images/pdfs/Atas_CMA/Atas_CMA_2017/Ata09maio2017.pdf - pág. 20 e
21.

26/04/2017
3.950,00 € às entidades que ajudam na organização do Mês da Cultura Tauromáquica e da Feira de
Maio 2017, “Associação Cultural ‘A Poisada do Campino’ ” ( 1.850,00 €), “Tertúlia Festa Brava” (650,00
€) e “União das Tertúlias da Azambuja” (1.450,00 €).
http://www.cm-azambuja.pt/images/pdfs/Atas_CMA/Atas_CMA_2017/Ata26abril2017.pdf - pág 6.

21/10/2016
27.550,00 € a “Jorge José Gomes de Carvalho Alexandre” para a aquisição e montagem de duas
esculturas evocativas do campino e a sua ligação aos touros.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=2559575

10/05/2016
6.000,00 € à “Associação Cultural ‘A Poisada do Campino’ ” para a organização, acompanhamento
e coordenação das diversas actividades taurina, campinagem e largadas de touros durante a Feira de
Maio.
http://www.cm-azambuja.pt/images/pdfs/Atas_CMA/Atas_CMA_2016/Ata10maio2016.pdf - pág 4.

06/05/2016
6.250,00 € Aluguer de touros Feira de Maio 2016.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=2219485

19/05/2015
5.600,00 € à “Associação Cultural ‘A Poisada do Campino’ ” para fazer face às despesas envolvidas
nas citadas actividades (esperas de touros, desfiles pelas ruas da vila com archotes, desfile, e
participação mas cerimónias de domingo e em provas de perícia e condução de cabrestos).
http://www.cmazambuja.pt/images/pdfs/Atas_CMA/Atas_CMA_2015/20150519reuniaoCMAata19maio.pdf - pág 11.

21/03/2011
598.794,01 € à “Fabrigimno, Lda.” para a construção da nova Praça de Touros de Azambuja.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=298742

14/12/2010
600.000,00 € da Câmara Municipal da Azambuja gastos na requalificação da Praça de Touros.
http://www.cmazambuja.pt/files/executivo%20municipal/actas%20e%20delibera%C3%A7%C3%B5es%202010/Acta
sCMA23Nov10.pdf - pág 7.

19/05/2010
38.095,24 € à “Aplaudir - Sociedade Unipessoal, Lda.” para a aquisição de bilhetes para novilhada e
corrida de touros - Feira de Maio/2010.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=152526

10/05/2010
6.250,00 € à entidade “José Manuel Filipe Pereira Dias” para o fornecimento de touros para a Feira
de Maio.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3324795

05/2009
10.900,00 € à entidade “Jorge Manuel Rodrigues de Carvalho” para o aluguer de touros para a
Feira de Maio 2009.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=57109

05/2009
38.100,00 € para o fornecimento de bilhetes para novilhada e corrida de touros da Feira de Maio
2009.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=52915

17/12/2008
5.000,00 € à “Aplaudir Unipessoal, Lda.”, para fornecimento de 1000 cartazes corridas touros Rota dos Mouchões.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=12909

VILA FRANCA DE XIRA
27/06/2018
3.000,00 € atribuição de apoio financeiro no âmbito da semana da cultura tauromáquica.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/18656/rc_2018.06.27_min_net.pdf - pág 42.

26/05/2018
56.000,00 € + IVA à “Contaleve, Lda.” para o Aluguer de touros e novilhos para os Eventos da
Semana da Cultura Tauromáquica, Colete Encarnado e Feira Anual de Outubro, durante o ano de 2018.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/433441

18/04/2018
3.525,00 € para fazer face a despesas urgentes e inadiáveis no âmbito da festa do Colete Encarnado
2018.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/18179/rc_2018.04.18_min_net.pdf - pág 37.

18/04/2018
6.200,00 € para atribuição de subsídio compensatório aos campinos participantes no Colete
Encarnado 2018.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/18179/rc_2018.04.18_min_net.pdf - pág 38.

18/04/2018
1.000,00 € ao recortador vila-franquense Pedro Miguel da Silva Carolino, visando apoiar as despesas
subjacentes à sua participação em concursos internacionais de recortadores, em Portugal e Espanha,
no ano em curso.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/18179/rc_2018.04.18_min_net.pdf - pág 39.

05/07/2017
8.250,00 € apoio financeiro a título de subsidio à Associação Escola de Toureio José Falcão.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/17386/rc_2017.07.05_net.pdf - pág 77.

22/06/2017
5.588,68 € à “Cachojardins - Criação, gestão e manutenção de espaços verdes, Lda.” para a
contratação de Serviços para a limpeza das ruas das esperas de touros durante as Festas do Colete
Encarnado e Feira Anual de Outubro de 2017.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3450437

21/06/2017
1.800,00 € apoio financeiro extraordinário à Associação Escola de Toureio José Falcão.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/17393/rc_2017.06.21_net.pdf - pág 135.

24/05/2017
9.000,00 € para a Semana Cultural Tauromáquica.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/17396/rc_2017.05.24_net.pdf - pág 136.

10/05/2017
4.200,00 € aos Campinos no âmbito das esperas e largadas de touros que integram o programa da
Feira Anual de Outubro 2017.
http://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/17398/rc_2017.05.10_net.pdf - pág 92.

26/04/2017
5.520,00 € atribuição de subsidio compensatório aos campinos.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/17390/rc_2017.04.26_net.pdf - pág 115.

12/04/2017
12.000,00 € a “Paulo de Pessoa Carvalho Unipessoal, Lda.” como apoio municipal para a
temporada tauromáquica 2017.
http://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/17388/rc_2017.04.12_net.pdf - pág 62.

12/04/2017
3.525,00 € para fazer face às despesas urgentes e inadiáveis no âmbito da festa do Colete
Encarnado.
http://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/17388/rc_2017.04.12_net.pdf - pág 111.

19/07/2016
5.643,38 € à “Resmad Portugal - Gestão de resíduos, Lda.” para a contratação de serviços para a
limpeza das ruas das esperas de touros durante o Colete Encarnado e a Feira Anual de Outubro de
2016.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=2307647

04/05/2016
600,00 € fundo de maneio para a exposição de homenagem ao matador de Touros José Júlio.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/14358/rc_2016_05_04_net.pdf - pág 93.

04/05/2016
1.760,00 € para fazer face a despesas urgentes e inadiáveis no âmbito da Feira anual de Outubro
2016.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/14358/rc_2016_05_04_net.pdf - pág 98.

04/05/2016
4.200,00 € aos Campinos no âmbito das esperas e largadas de touros que integram o programa da
Feira Anual de Outubro 2016.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/14358/rc_2016_05_04_net.pdf - pág 99.

15/05/2016
1.000,00 € para fazer face às despesas urgentes e inadiáveis, nomeadamente combustíveis e
refeições inerentes às deslocações dos conferencistas no âmbito da Semana Cultural
Tauromáquica.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/14366/rc_2016.06.15_net.pdf - pág 137.

18/05/2016
55.000,00 € à “Colina Fresca Agro-Pecuária, Lda” para o aluguer de touros e novilhos para os
eventos de 2016 do MVFX.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/186684

23/03/2016
12.000,00 € a “Paulo de Pessoa Carvalho Unipessoal, Lda.” como apoio municipal para a temporada
tauromáquica 2016.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/14349/2016-03-23_net.pdf - pág 111.

07/10/2015
4.200,00 € atribuição de subsidio compensatório aos campinos.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/13034/rc_2015.10.07.net.pdf - pág 109.

22/07/2015
15.000,00 € à “Escola de Toureio José Falcão” para a compra de uma carrinha em 2ª mão para o
transporte de alunos.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/12993/rc_2015.07.15.min.net.pdf - pág 13.

19/06/2015
1.200,00 € + IVA para a reparação e limpeza da base do monumento ao toureiro zona ribeirinho –
Alhandra.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/119543

08/06/2015
42.000,00 € + IVA à “Tauroleve - Sociedade Tauromáquica Letra da Neta, Lda.” para o aluguer de
touros para as Festas do Colete Encarnado e Feira Anual de Outubro 2015.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/116723

03/06/2015
12.000,00 € ao empresário Paulo Pessoa de Carvalho, para ajudar no funcionamento da Praça de
Touros Palha Blanco.
http://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/13042/rc_2015.06.03.net.pdf - pág 135.

22/04/2015
5.520,00 € atribuição de subsidio compensatório aos campinos.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/13045/Net_2015-04-22.pdf - pág 92.

10/09/2014
5.000,00 € atribuição de subsídio compensatório aos Campinos.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/9745/10.09.pdf - pág 128.

01/07/2014
12.676,58 € à “Resmad Portugal - Gestão de resíduos, Lda.” para a contratação de serviços de
limpeza das ruas onde se realizarão as esperas de touros, dos curros da Praça de Touros e da Praça
de Touros, durante os eventos do Colete Encarnado e Feira Anual de Outubro no ano 2014.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/53344

25/06/2014
5.000,00 € para reforçar o subsídio compensatório aos Campinos.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/9749/25.06.pdf - pág 120.

11/06/2014
4.000,00 € Comparticipação à Escola de Toureiro José Falcão.
http://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/9750/11.06.pdf - pág 146.

16/04/2014
4.306,43 € à Casa dos Forcados Amadores de Vila Franca de Xira, tendo em vista o pagamento do
seguro de acIdentes pessoaIs, no âmbito do protocolo celebrado com a mesma.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/9731/16.04.pdf - pág 28.

14/04/2014
42.000,00 € à empresa “Tauroleve - Soc. Tauromáquica Letra da Neta, Lda.” para aluguer de
touros para os eventos das Festas do Colete Encarnado e Feira Anual de Outubro de 2014.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1039135

27/06/2013
6.649,00 € à “Resmad (Portugal) - Gestão de Resíduos, Lda.” para a contratação de serviços de
limpeza das ruas onde se realizarão as esperas de touros, limpeza dos curros da praça de touros e
limpeza da praça de Touros, durante a Feira Anual de Outubro de 2013.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=788833

19/06/2013
5.000,00 € atribuição de subsídio compensatório aos Campinos.
https://www.cm-vfxira.pt/uploads/writer_file/document/9239/20130723172802274869.pdf - pág
110.

06/07/2012
20.000,00 € Desenhos de Tauromaquia de Boligán.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=537108

28/06/2012
6.622,75 € à “Resmad (Portugal) - Gestão de Resíduos, Lda.” para a contratação de serviços de
limpeza das ruas e recintos das esperas de touros, na Feira Anual de Outubro de 2012.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=523459

28/06/2012
6.004,51 € à “Resmad (Portugal) - Gestão de Resíduos, Lda.” para a contratação de serviços de
limpeza das ruas e recintos das esperas de touros, na Festa do Colete Encarnado.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=523460

28/07/2009
11.270,00 € para prestação de Serviços para Obras de Beneficiação da Enfermaria da Praça de
Touros de Vila Franca de Xira.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=124118

16/06/2009
9.530,00 € Aquisição de Serviços de Limpeza nas ruas das esperas durante a Festa do Colete
Encarnado 2009 e Feira de Outubro 2009.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=66398

10/2008
10.150,00 € para a segurança e encerramento das tranqueiras durante as esperas e largadas de
touros na Feira Anual de Outubro de 2008.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1696

PORTALEGRE
ALTER DO CHÃO
18/04/2018
6.000,00 € Atribuição de auxílio financeiro ao Grupo de Forcados de Alter do Chão.
http://www.cm-alter-chao.pt/pt/2012-10-04-09-52-36/2012-10-04-09-54-11/documentos-actas-eoutros/category/318-atas-cm-atas-2018?download=3681:ata-n-6-de-19-de-marco - pág 15.

07/08/2017
4.000,00 € Apoio para deslocação aos Açores (Graciosa) e a Espanha (Valencia) ao Grupo de
Forcados de Alter do Chão.
http://www.cm-alter-chao.pt/pt/2012-10-04-09-52-36/2012-10-04-09-54-11/documentos-actas-eoutros/category/291-atas-cm-atas-2017?download=3062:ata-n-15-de-07-de-agosto - pág 13.

06/03/2017
5.000,00 € Atribuição de auxílio financeiro ao Grupo de Forcados de Alter do Chão.
http://www.cm-alter-chao.pt/pt/2012-10-04-09-52-36/2012-10-04-09-54-11/documentos-actas-eoutros/category/291-atas-cm-atas-2017?download=2679:ata-n-5-de-6-de-marco - pág 17.

04/03/2016
5.000,00 € para o Grupo de Forcados de Alter.
http://www.cm-alter-chao.pt/pt/2012-10-04-09-52-36/2012-10-04-09-54-11/documentos-actas-eoutros/category/209-atas-2016?download=1757:ata-n-6-de-4-de-marco - pág 6.

24/02/2016
6.000,00 € Edital n.º 17/2016 menciona este apoio ao Grupo de Forcados Amadores de Alter do
Chão em 2015 (3.000,00€ em Março e 3.000,00€ em Novembro).
http://www.cm-alter-chao.pt/pt/turismo/cultura-colectiva/subsidios?download=2404:subsidioscolectividades-2015 - pág 2.

10/02/2015
8.187,00 € Edital n.º 09/2015 menciona este apoio ao Grupo de Forcados Amadores de Alter do
Chão em 2014.
http://www.cm-alter-chao.pt/pt/turismo/cultura-colectiva/subsidios?download=1412:subsidioscoletividades - pág 2.

02/01/2009
90.551,57,00 € Contrato de Adjudicação das Obras de reestruturação da Praça de Touros de Alter
do Chão.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=358722

ARRONCHES
22/06/2018
6.000,00 € Prestação de serviços de "Organização e promoção da Corrida de Toiros por ocasião das
Festas de São João".
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=4569627

19/06/2017
6.000,00 € + IVA à “Toiros e Tauromaquia Lda.” Para a “Corrida de Touros das Festas de São
João”.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/282290

23/05/2016
3.927,87 € à Associação Cultural de Arronches Amigos da Festa Brava o subsídio de 3.927,87 € (três
mil novecentos e vinte e sete euros e oitenta e sete cêntimos) destinado a fazer face aos Encargos
com os seguros dos elementos que integram o Grupo de Forcados Amadores de Arronches.
http://www.cm-arronches.pt/pt/2012-10-04-09-52-36/2012-10-04-09-54-11/documentos-actas-eoutros/atas/category/135-atas-2016?download=1431:ata-n-10-2016-de-23-de-maio - pág 3.

29/03/2016
1.200,00 € à Associação Cultural de Arronches "Amigos da Festa Brava" para organizar um festival
a favor do fundo de assistência do Grupo de Forcados.
http://www.cm-arronches.pt/pt/2012-10-04-09-52-36/2012-10-04-09-54-11/documentos-actas-eoutros/atas/category/135-atas-2016?download=1378:ata-n-6-2016-de-29-de-marco - pág 1.

16/06/2014
6.000,00 € para prestação de serviços relativos à organização da “Tradicional Corrida de Touros”
por ocasião das Festas de S. João - corrida comemorativa dos 120 anos da Praça de Touros.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1096129

04/06/2014
6.000,00 € + IVA a “Pedro Miguel Soares Pinto” para a “Tradicional Corrida de Touros” por
ocasião das Festas de S. João – Corrida comemorativa dos 120 anos da Praça de Touros.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/49123

ELVAS
09/05/2018
1.500,00 € para a o Grupo de Forcados Amadores Académicos de Elvas.
http://www.cm-elvas.pt/municipio/wp-content/uploads/sites/6/2018/07/Ata-2018-05-09-C%C3%A2maraMunicipal-009.pdf - pág 11 e 12.

26/04/2017
2.500,00 € para a o Grupo de Forcados Amadores Académicos de Elvas.
http://www.cm-elvas.pt/municipio/wp-content/uploads/sites/6/2017/10/Ata-2017-04-26-C%C3%A2maraMunicipal-009.pdf - pág 11.

03/09/2014
73.500,00 € para a promoção e realização de 2 corridas de touros integradas na Feira de S. Mateus,
dias 21 e 27 de Setembro.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/64203

03/04/2014
5.691,00 € + IVA para o fornecimento de bilhetes institucionais para o Festival Taurino dos
Bombeiros Voluntários de Elvas.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/37617

19/09/2013
10.000,00 € para a compra de bilhetes da Corrida de Touros dos Bombeiros Voluntários de Elvas dia
28 de Setembro de 2013.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/7721

19/09/2013
11.300,00 € + IVA para a produção do Espectáculo Taurino "Gala à antiga Portuguesa".
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/7148

13/09/2013
8.850,00 € + IVA para a compra de bilhetes da corrida de touros à antiga portuguesa da APPACDM
de Elvas dia 21 de Setembro de 2013.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/7158

15/05/2013
10.000,00 € para a compra de bilhetes para a corrida de touros de beneficência da APPACDM de
Elvas no Coliseu José Rondão Almeida.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=767287

18/03/2013
6.500,00 € para o fornecimento de bilhetes institucionais para o Festival Taurino dos Bombeiros
Voluntários de Elvas.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=741348

24/09/2012
5.500,00 € para a compra de bilhetes da corrida de touros de 24 de Setembro no Coliseu José
Rondão Almeida.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=200619

04/09/2012
6.500,00 € para a compra de bilhetes da Corrida de Touros de 22 de Setembro de 2012 no Coliseu
José Rondão Almeida.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=562700

02/05/2012
10.000,00 € para o fornecimento de bilhetes para o festival Taurino da APPACDM, no Coliseu José
António Rondão Almeida.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=514910

15/03/2012
6.500,00 € bilhetes para a corrida de touros de 25 de Março de 2012, no Coliseu José Rondão
Almeida.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=483690

23/09/2011
6.500,00 € à “Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Elvas” para a compra de
bilhetes para a corrida de touros dos Bombeiros Voluntários de Elvas, no dia 23 de Setembro no
Coliseu José Rondão Almeida.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=385068

24/09/2010
6.000,00 € bilhetes para a corrida de touros de 24 de Setembro no Coliseu José Rondão Almeida.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=200619

23/09/2009
9.625,00 € bilhetes para a corrida de touros no Coliseu José Rondão Almeida.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=87221

Junho 2009
65.600,00 € para uma Praça de Touros desmontável para Vila Fernando.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=58270

MARVÃO
14/10/2014
88.300,00 € Execução da obra de melhoria e modernização da Praça de Touros de Santo António
das Areias.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1280434

16/03/2011
84.950,00 € Contrato para execução da empreitada de Beneficiação da Praça de Touros de Santo
António das Areias.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=289452

MONFORTE
18/07/2018
7.000,00 € de subsídio para a Associação Grupo de Forcados Amadores de Monforte. Através do
mail datado de 4 de julho de 2018, (A Associação G.F.A.de M.) apresenta o balanço financeiro da
Corrida de Touros de Monforte realizada no dia 30 de junho/2018, que regista um saldo negativo no
valor de 7.005,97€.
http://www.cm-monforte.pt/images/documentos/normativos/atas-deliberacoes/camara/2018/2018-07-18-atada-reuniao-de-camara-n-14.pdf - pág 2.

06/06/2018
3.000,00 € para Associação Grupo de Forcados Amadores de Monforte.
http://www.cm-monforte.pt/images/documentos/normativos/atas-deliberacoes/camara/2018/2018-06-06ata-da-reuniao-de-camara-n-11.pdf - pág 3.

21/03/2018
11.300,00 € de apoio financeiro ao Grupo de Forcados Amadores de Monforte.
http://www.cm-monforte.pt/images/documentos/normativos/atas-deliberacoes/camara/2018/2018-03-21-atada-reuniao-de-camara-n-06.pdf.pdf - pág 7.

17/01/2018
1.700,00 € de apoio financeiro à “Associação Grupo de Forcados Amadores de Monforte”.
http://www.cm-monforte.pt/images/documentos/normativos/atas-deliberacoes/camara/2018/2018-01-17-atada-reuniao-de-camara-n-02.pdf - pág 2.

21/06/2017
5.000,00 € à “Associação Grupo de Forcados Amadores de Monforte” para corrida de touros
inserida nas festas em Honra de Nossa Senhora do Parto.
http://www2.cm-monforte.pt/images/documentos/normativos/atas-deliberacoes/camara/2017/2017-08-02ata-camara-n-17.pdf - pág 2.

21/06/2017
11.500,00 € à “Associação Grupo de Forcados Amadores de Monforte” para corrida de
touros inserida na feira “Monforte Ex-libris”.
http://www2.cm-monforte.pt/images/documentos/normativos/atas-deliberacoes/camara/2017/2017-06-21ata-camara-n-14.pdf - pág 4.

18/05/2016
7.000,00 € à “Associação Grupo de Forcados Amadores de Monforte” para corrida de touros
inserida na feira “Monforte Ex-libris”.
http://www.cm-monforte.pt/index.php/pt/documentos/ver/category/141-reunioes-de-camara-em2016?download=1480:2016-05-18-ata-camara-n-11 - pág 6.

18/05/2016
500,00 € renda mensal da “Associação Grupo de Forcados Amadores de Monforte”, que nos meses
de Maio e Junho passa para 800,00 €.
http://www.cm-monforte.pt/index.php/pt/documentos/ver/category/141-reunioes-de-camara-em2016?download=1480:2016-05-18-ata-camara-n-11 - pág 6.

02/05/2015
5.000,00 € para o Grupo de Forcados de Monforte.
http://www.cm-monforte.pt/index.php/pt/documentos/ver/category/169-camaramunicipal?download=1647:2015-03-02-deliberacoes-camara-n-05 - pág. 2

06/07/2012
8.390,00 € a “Ioan Dorel Tugui” para a pintura interior e exterior da Praça de Touros, incluída na
obra de requalificação do edifício.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=559601

22/06/2012
6.840,00 € à “Quimoveis - Joaquim Espanhol” para o fornecimento e aplicação de portas interiores
nos w.c da Praça de Touros de Monforte.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=547620

18/04/2012
4.811,14 € à “Sanigrês - Materiais de Construção, Lda” para fornecimento de materiais e
equipamentos sanitários para a Praça de Touros de Monforte.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=514496

09/06/2011
5.009.26 € a “Eliseu Mangerona, Lda. ” para a aquisição de azulejos e pavimentos para a obra de
reabilitação da praça de touros de Monforte.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=361826

PORTALEGRE
15/03/2012
6.500,00 € bilhetes para a corrida de touros de 25 de Março de 2012, no Coliseu José Rondão
Almeida.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=483690

SANTARÉM
ALMEIRIM
30/05/2017
6.000,00 € + IVA Aluguer de vacas para picaria nas Festas da cidade de Almeirim.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/279976

13/06/2016
5.700,00 € + IVA Aluguer de vacas para picaria nas Festas da cidade de Almeirim.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/193752

09/06/2015
6.000,00 € + IVA Aluguer de vacas para picaria nas Festas da cidade de Almeirim.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/118500

BENAVENTE
21/05/2018
3.000,00 € atribuição de um subsídio destinado à aquisição de taças e medalhas para campinos e
cavaleiros amadores dado em 2017.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2018/5173-ata-de-21-05-2018-eanexo/file - pág 55.

10/07/2017
2.982,00 € à A.R.C.A.S. para a Picaria na festa anual de Samora Correia.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2017/4679-ata-10-07-2017/file pág 16.

10/07/2017
2.982,00 € para a Picaria na Festa da Amizade Sardinha Assada de Benavente.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2017/4679-ata-10-07-2017/file pág 16.

10/07/2017
1.750,00 € para a Picaria da Comissão de Festas de Porto Alto.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2017/4679-ata-10-07-2017/file pág 16.

10/07/2017
1.500,00 € para a Picaria da Associação de Festas Santo Estêvão.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2017/4679-ata-10-07-2017/file - pág
16.

10/07/2017
755,00 € para a Picaria da Associação de Festas de N.ª Sra. de Fátima.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2017/4679-ata-10-07-2017/file - pág
16.

12/06/2017
2.982,00 € para a Picaria na Festa da Amizade Sardinha Assada de Benavente.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2017/4640-ata-de-12-06-2017/file pág 32.

02/05/2017
3.000,00 € atribuição de um subsídio destinado à aquisição de taças e medalhas para campinos e
cavaleiros amadores dado em 2016.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2017/4573-ata-de-02-05-2017/file pág 24 e 25.

23/05/2016
3.000,00 € atribuição de um subsídio destinado à aquisição de taças e medalhas para campinos e
cavaleiros amadores dado em 2015.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2016/3911-ata-20160523/file - pág 6
e 7.

27/06/2016
1.500,00 € à Comissão de Festas do Porto Alto um apoio financeiro para desmontagem das
tronqueiras.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2016/3959-ata-20160627/file - pág
45.

23/05/2016
3.000,00 € atribuição de um subsídio destinado à aquisição de taças e medalhas para campinos e
cavaleiros dado em 2015.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2016/3911-ata-20160523/file - pág
7.

16/05/2016
2.982,00 € à A.R.C.A.S. para a Picaria na festa anual de Samora Correia.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2016/3907-ata-de-16-05-2016-eanexo/file - pág 19.

16/05/2016
2.982,00 € para a Picaria na Festa da Amizade Sardinha Assada de Benavente.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2016/3907-ata-de-16-05-2016-eanexo/file - pág 19.

16/05/2016
1.750,00 € para a Picaria da Comissão de Festas de Porto Alto.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2016/3907-ata-de-16-05-2016-eanexo/file - pág 19.

02/11/2015
1.500,00 € para a Comissão de Festas do Porto Alto para a realização da a tradicional Picaria
Ribatejana.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2015/3394-ata-02-11-2015/file - pág
13.

01/06/2015
3.000,00 € atribuição de um subsídio destinado à aquisição de taças e medalhas para campinos e
cavaleiros dado em 2014.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2015/2905-ata-de-01-06-2015-eanexo/file - pág 8.

25/05/2015
2.982,00 € à A.R.C.A.S. para a Picaria na festa anual de Samora Correia.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2015/2887-ata-de-25-05-2015-eanexo/file - pág 14.

25/05/2015
2.982,00 € para a Picaria na Festa da Amizade Sardinha Assada de Benavente.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2015/2887-ata-de-25-05-2015-eanexo/file - pág 14.

25/05/2015
1.500,00 € para a Picaria da Comissão de Festas de Porto Alto.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2015/2887-ata-de-25-05-2015-eanexo/file - pág 14.

BENAVENTE (Samora Correia)
02/05/2018
1.749,00 € prestação de serviços de aluguer/locação de gado bravo para a realização de espectáculos
taurinos durante a Feira Anual 2018.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=4450831

16/04/2018
7.000,00 € aluguer/locação de gado bravo para a realização de espectáculos taurinos, durante a
Semana Taurina 2018.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=4448447

02/04/2018
600,00 € orçamento para o evento “Concerto Bandas Taurinas”.
https://drive.google.com/file/d/18oTpIuNtEkmq1CamzKXOY7Wdb9-3LyvJ/view - pág 6.

20/04/2017
7.000,00 € prestação de serviços de aluguer/locação de cabeças de gado bravo, para a realização de
encierros durante a Semana Taurina.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3277798

29/03/2017
7.000,00 € + IVA Aluguer/locação de cabeças de gado bravo, para a realização de encierros durante
a Semana Taurina de 2017.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/269464

Notas relevantes Benavente:
Cedência de Materiais e valores:
A Comissão de Melhoramentos União e Progresso da Coutada Velha solicita a cedência de 20 grades
Tranqueiras, baias, fechos de portão, e corda para colocação de faixas para três vacadas, uma
integrada nas festas de N. Sra. do Carmo, de 8 a 10 de julho de 2016; outra integrada nas festas de S.
João, de 17 a 19 de junho de 2016; e outra na Festa da Amizade - Sardinha Assada, de 23 a 25 de junho
de 2016 (e outros materiais que não sabemos se estão relacionados com as largadas ou outras
vertentes das festas.
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2016/3926-ata-de-30-05-2016/file pág 18.
Foi Cedido de apoio para uma picaria integrada na Festa da Amizade - Sardinha Assada, 25 de junho
de 2016 (cedência de viatura ligeira de transporte de passageiros para os campinos + cedência e
montagem de aparelhagem sonora, a instalar junto ao cruzeiro do Calvário, para apoio à missa e à
picaria + cedência e montagem de aparelhagem sonora no auditório da Comissão de Festas de N.
Sra. da Paz, para apoio ao almoço dos campinos + cedência de projetor de video portátil para
passagem de video durante o almoço dos campinos, depois da picaria + cedência de cadeiras para o
almoço + cedência de duas viaturas para transporte de cabrestos e cavalos + que a CMB solicite às
Câmaras Municipais de Azambuja e Cartaxo a cedência de camionetas com grades para o transporte
de cabrestos e cavalos + que a CMB solicite à Câmara Municipal de Salvaterra de Magos a cedência
de dois tratores com reboque para transporte de animais + cedência de grades metálicas para conter
a entrada do touro à vara larga + preparação do piso do recinto da picaria para que os cavalos não
escorreguem nas provas de condução de cabrestos e picaria de touros + cedência do parque de
estacionamento junto às piscina para concentração dos campinos + instalação / preparação de dois
cais para descarga dos cabrestos + celebração de seguro de acidente pessoais para os campinos
participantes, bem como um seguro de responsabilidade civil com cobertura de danos provocados
pelos animais, assim como danos sofridos pelos animais + subsídio de 3.000,00€ para aquisição de
taças e medalhas para campinos e cavaleiros amadores
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2016/3911-ata-20160523/file - pág 7.
Nota:
O Festival do Arroz Carolino da Lezíria Ribatejana teve de ser adiado um ano, porque a Câmara já se
encontrava exacerbada com a logística da Feira de maio da Azambuja, ou a Semana Taurina em
Samora Correia
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2016/3907-ata-de-16-05-2016e-anexo/file- págs 8 a 12.
Subsídio às coletividades que organizam picarias nas festas que promovem - Sardinha Assada de
Benavente, Festas Anuais de Samora Correia, Santo Estêvão e Porto Alto - ARCAS (Associação
Recreativa e Cultural Amigos de Samora) com 8.359€ + 1.748€ + 2.982 € / Associação Comissão de

Festas em Honra de N. Sra. da Paz (ASS CF N SRA Paz com 8.359€ / Comissão de Festas do Porto Alto
com 5.762€ + 1.748€ + 1.750€ / LMF Charneca (Liga de Melhoramentos dos Foros da Charneca) com
2.927€ + 755€ / CMUV (Comissão de Melhoramentos União e Progresso da Coutada Velha) com 2.927€
+ 755€ / SA (Sardinha Assada) com 6.895€ + 2.982 € / CFPA (Comissão de Festas do Porto Alto) com
5.762€ + 1.748€ + 1.75o€ / ASS F. STO ESTV (Associação de Festas de Sto. Estêvão com 4.206€ + 938€ +
1.500€
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2016/3907-ata-de-16-05-2016-eanexo/file - pág 19 e 20.
Feira Anual e Semana Taurina de Samora Correia, Junta de Freguesia de Samora Correia pede os
seguintes apoios à CMB - 2 tasquinhas duplas e 7 tasquinhas simples + eletrificação da tenda de
exposições e das tasquinhas + estrutura de sombra para a frente das duas tasquinhas duplas +
instalação de pontos de água e ligação às tasquinhas + 6 bancos de jardim + estrados de palco com
uma área de 9/12 m2 + 10 baias (Campo da Feira) + reforço na zona dos contentores de lixo + limpeza
do recinto durante o evento (Campo da Feira e Lg Calvário) + areão para o recinto das largadas de
touros + 1 placo médio com cobertura + contentor WC + 30 baias (Largo do Calvário) + cais dos
touros e cais dos cavalos + edital a condicionar a circulação de veículos automóveis nos acessos ao
Centro Escolar e no período e local das largadas de touros
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2016/3892-ata-de-02-05-2016/file pág 16.
Salvaterra de Magos a cedência de dois tractores com reboque para transporte de animais +
cedência de duas viaturas para transporte de cabrestos e cavalos + cedência de viatura ligeira de
transporte de passageiros para os campinos + cedência de grades metálicas + preparação do piso do
recinto da picaria, para que os cavalos não escorreguem + cedência do parque de estacionamento
junto às piscinas + instalação/preparação de dois cais para descarga dos cavalos e cabrestos +
cedência e montagem de aparelhagem sonora, junto ao cruzeiro do Calvário para apoio à missa e à
picaria + cedência e montagem de aparelhagem sonora para o auditório da Comissão de Festa de N.
Sra. da Paz, para o almoço dos campinos + cedência das cadeiras do Centro Cultural para o almoço +
cedência de projetor de video portátil para filme durante o almoço + seguro de acidentes pessoais
para os campinos, seguro de responsabilidade civil com cobertura de danos eventualmente causados
pelos animais por fuga ou à sua passagem, bem como de danos sofridos pelos animais + atribuição
de subsídio de 3.000€ para aquisição de taças e medalhas para os campinos e cavaleiros amadores
www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2015/2905-ata-de-01-06-2015-e-anexo/file
- pág 7 a 9
Apoio logístico e subsídio (não é referido o montante) para as festas de 20 a 24 de agosto: 12
quadros elétricos trifásicos de diversas amperagens para espalhar pelas ruas + editais a informar dos
cortes de ruas + seguros de vida para os campinos e colaboradores das tronqueiras + serviços
veterinários + viaturas de transporte de gado + cedência de espaços para as actividades com animais
de raça bovina + seguros para animais (cabrestos e cavalos) + 1 gerador + seguros de
responsabilidade civil + 90 grades metálicas de segurança + montagem de curros + bancada com
cadeiras + cedência do cais de descarga para animais + areão a colocar no largo e ruas de passagem
das largadas de touros + saibro
isento de pedra para piso da praça de touros + máquina para espalhar o areão e o saibro + máquina
com motorista para fazer as regas do areão no largo, ruas e recinto da picaria + WCs em diversas
zonas
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2015/3260-ata-de-03-08-2015/file pág 36 e 37.
Apoio logístico para a Festa em honra de N. Sra de Guadalupe: quadros elétricos + grades para as
ruas + gerador + bancada para o público + sanitários + contentores para o lixo + tasquinha de apoio +
5 tasquinhas + cais para cavalos e touros + boxe para cavalos + camioneta para transporte de cavalos
+ rega da manga e recinto + seguros para campinos + seguro para as largadas + limpeza do largo da
festa e ruas durante os dias da festa + apoio do carpinteiro na reparação das tronqueiras + apoio
veterinário
http://www.cm-benavente.pt/downloads/camara-municipal/actas/2015/3233-ata-de-06-07-2015/file pág 30.

CHAMUSCA
02/10/2018
41.460,00 € para a realização do evento “Eh ! Toiro”.
http://www.cm-chamusca.pt/documentos/camara-municipal/atas-camara-municipal/atas-cm2018/5522-ata-02out/file - pág 8 e 9.

15/05/2018
9.300,00 € prestação de serviços de aluguer de Gado Bravo para eventos taurinos do município Ascensão 2018.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=4474614

03/05/2018
6.275,00 € para a Associação Eh Toiro com vista a apoiar os Eventos do Páteo Ascensão.
http://www.cm-chamusca.pt/documentos/camara-municipal/atas-camara-municipal/atas-cm2018/5429-09-ata-03mai/file - pág 10 e 11.

04/10/2017
29.535,00 € Aquisição de Serviços "Grande Corrida à Portuguesa" dia 5 de Outubro.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3738165

18/04/2017
13.829,00 € à “Associação Eh Toiro” com vista a apoiar a organização do Páteo Eh Toiro, assim
como outras actividades taurinas.
http://www.cm-chamusca.pt/documentos/camara-municipal/atas-camara-municipal/atas-cm2017/4791-012-2017-18-abril/file%20-%20pÃ¡g%2024 - pág 24.

26/04/2016
14.045,93 € à “Associação Eh Toiro” para a cedência de um unidade de pessoal que desempenhará
as funções equivalentes às de técnico superior de educação, àrea de desporto.
http://www.cm-chamusca.pt/documentos/camara-municipal/atas-camara-municipal/atas-cm2016/4148-015-2016-26-abril/file - pág 8.

05/05/2015
14.109,50 € à “Associação Eh Toiro” para a organização do espaço com o mesmo nome, que
incluirá actividades taurinas.
http://www.cm-chamusca.pt/documentos/camara-municipal/atas-camara-municipal/atas-cm2015/3191-015-2015-5-maio/file - pág 3 e 4.

04/04/2017
7.450,00 € para a aquisição de Insuflável "Praça de Touros".
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3206585

03/10/2016
33.950,00 € para aquisição de Serviços de Tradicional Corrida de Touros Mista a realizar no dia 7 de
Outubro na Chamusca.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=2493318

09/12/2015
1.000,00 € ao “Grupo de Forcados Amadores da Chamusca”.
http://www.cm-chamusca.pt/documentos/camara-municipal/atas-camara-municipal/atas-cm2015/3816-044-2015-9-dezembro/file - pág 14.

CORUCHE
16/05/2018
7.944,67 € Atribuição de subsídio – Grupo de Forcados Amadores de Coruche.
http://www.cm-coruche.pt/autarquia/orgaos-autarquicos/executivo-municipal/atas/atas-de2018/7545-ata-n-11-16-05-2018/file - pág 10 a 12.

19/04/2017
5.697,77 € Atribuição de subsídio – Grupo de Forcados Amadores de Coruche.
http://www.cm-coruche.pt/autarquia/orgaos-autarquicos/executivo-municipal/atas/atas-de2017/6087-ata-n-8-19-04-2017/file - pág 17.

27/07/2016
2.066,20 € Atribuição de subsídio – Grupo de Forcados Amadores de Coruche.
http://www.cm-coruche.pt/autarquia/orgaos-autarquicos/executivo-municipal/atas/atas-de2016/5284-ata-n-15-27-07-2016/file - pág 8.

15/06/2016
4.696,00 € Atribuição de subsídio – Grupo de Forcados Amadores de Coruche.
http://www.cm-coruche.pt/autarquia/orgaos-autarquicos/executivo-municipal/atas/atas-de2016/4867-ata-n-12-15-06-2016/file - pág 14.

17/06/2015
4.425,00 € Atribuição de subsídio – Grupo de Forcados Amadores de Coruche.
http://www.cm-coruche.pt/autarquia/orgaos-autarquicos/executivo-municipal/atas/atas-de2015/3580-acta-n-12-17-06-2015/file - pág 20.

16/07/2014
5.897,97 € (2013/14) + 4.422,00 € à “Associação Grupo de Forcados Amadores de Coruche” foi
dado entre 30/08/2013 a 28/02/2014 (recibo 2,950,66 €) e entre 28/02/2014 a 30/08/2014 (recibo
2,945,31 €) perfazendo um total de 5.897,97 €. Tendo em conta, as dificuldades inerentes à gestão
actual do seu plano de actividades e funcionamento se propõe que este pagamento seja feito em
apenas uma tranche de pagamento este ano 4.422,00 €.
http://www.cm-coruche.pt/autarquia/orgaos-autarquicos/executivo-municipal/atas/atas-de-20141/2515-ata-n-16-16-07-2014/file - pág 15 e 16.

05/06/2013
4.075,00 € Atribuição de subsídio – Grupo de Forcados Amadores de Coruche.
http://www.cm-coruche.pt/autarquia/orgaos-autarquicos/executivo-municipal/atas/atas-de-20131/1198-ata-n-13-05-06-2013/file - pág 23 e 24.

GOLEGÃ
19/07/2017
3.400,00 € à “Olé Golegã” para a organização do evento “Olé Golegã”.
http://www.jfgolega.com/index.php/docs/atas-executivo/file/81-ata-n-9-reuniao-de-19-de-julho Após download, pág 4.

19/04/2017
600,00 € à “Olé Golegã” para o certame “Festa de Campo”.
http://www.jfgolega.com/index.php/docs/atas-executivo/file/75-ata-n-4-reuniao-de-19-de-abril-2017 Após o download, pág 7.

14/07/2017
8.118,00 € à GABIURBE para a elaboração do Projeto de Arquitetura e de Especialidades,
referente ao Museu Taurino Manuel dos Santos.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/290126

02/09/2016
3.250,00 € à “Olé Golegã” para a organização do evento “Olé Golegã”.
http://www.jfgolega.com/index.php/docs/atas-executivo/file/55-ata-n-11-reuniao-extraordinaria-2-desetembro - Após o downlaod, pág 3.

19/08/2015
3.300,00 € à “Olé Golegã” 2.500,00 € como subsídio, bem como o pagamento de uma actividade ou
aquisição de bens e serviços até ao valor de €800,00.
http://www.jfgolega.com/index.php/docs/atas-executivo/file/29-atas-executivo - Após o downlaod,
pág 7.

TORRES NOVAS
01/08/2017
4.000,00 € para apoiar o grupo de Forcados amadores de Riachos.
http://cm-torresnovas.pt/images/documents/CamaraMunicipal/Atas/2017/ATA_24_01_08_2017.pdf pág 8.

SALVATERRA DE MAGOS
01/02/2017
2.000,00 € ao Grupo de Forcados Amadores de Salvaterra de Magos, designadamente para ajudar
nas deslocações e a conseguirem a contratação dos necessários seguros indispensáveis.
http://www.cm-salvaterrademagos.pt/autarquia/camara/actas-e-deliberacoes/actas-2/mandato2009-2013/2017-1/3220-acta-n-03-de-01-de-fevereiro/file - pág 34.

SANTARÉM
05/09/2017
4.500,00 € anuidade para dois mil e dezassete /dois mil e dezoito dezassete da Apólice de seguro do
Ramo Acidentes Pessoais-Grupo relativa à actividade do Grupo de Forcados Amadores de Santarém,
assumindo os respectivos encargos.
http://www.cm-santarem.pt/downloads/atas/2017/Ata%202017-0905%20Cmara%20Municipal%20018.pdf - pág 85 e 86.

22/05/2017
5.000,00 € para a compra de bilhetes Tourada.
http://www.cm-santarem.pt/downloads/atas/2017/Ata%202017-0522%20Camara%20Municipal%20011.pdf - pág 9.

25/07/2016
4.865,73 € anuidade para dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete da Apólice de seguro do Ramo
Acidentes Pessoais-Grupo relativa à actividade do Grupo de Forcados Amadores de Santarém,
assumindo os respectivos encargos.
http://www.cm-santarem.pt/downloads/atas/2016/Ata%202016-0725%20Camara%20Municipal%20016.pdf - pág 30 e 31.

26/01/2015
3.800,00 € anuidade para dois mil e quinze/dois mil e dezasseis da Apólice de seguro do Ramo
Acidentes Pessoais-Grupo relativa à actividade do Grupo de Forcados Amadores de Santarém,
assumindo os respectivos encargos.
http://www.cm-santarem.pt/downloads/atas/2015/Ata%202015-0126%20Camara%20Municipal%20002.pdf - pág 54 e 55.

15/09/2013
56.910,57 € para a aquisição de serviços para organização e realização do evento do touro bravo na
charneca, no âmbito do PACA.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=776453

22/03/2013
4.232,49 € para pagar a apólice de seguro do Ramo Acidentes Pessoais-Grupo relativa à actividade
do Grupo de Forcados Amadores de Santarém.
http://www.cm-santarem.pt/downloads/atas/2013/Ata%202013-0322%20Cmara%20Municipal%20095.pdf - pág 31.

24/09/2012
4.238,49 € para pagar a apólice de seguro do Ramo Acidentes Pessoais-Grupo relativa à actividade
do Grupo de Forcados Amadores de Santarém.
http://www.cm-santarem.pt/downloads/atas/2012/Ata%202012-0924%20Cmara%20Municipal%20081.pdf - pág 38.

11/01/2011
14.900,00 € à “Aplaudir, Unipessoal, Lda” para a aquisição de bilhetes para oferta a funcionários do
Município e a população idosa do concelho, das diversas corridas de touros a realizar na Praça de
Touros “Monumental Celestino Graça. http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=253968

29/09/2009
9.523,81 € para aquisição de bilhetes para oferta da corrida de touros a realizar no dia 3 de Outubro
de 2009.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=90174

02/07/2009
9.000,00 € à “Associação de Forcados Amadores de Évora” para a compra de 200 exemplares do
livro “Um Forcado” de João Patinhas.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=83214

26/05/2009
28.572,00 € bilhetes para a corrida de touros do dia 14 de Junho.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=56141

26/05/2009
33.334,00 € bilhetes (para oferta) da corrida de touros para o dia 6 de Junho.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=56143

26/05/2009
42.857,00 € bilhetes para oferta da corrida de touros para o dia 10 de Junho.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=56205

03/04/2009
5.416,67 € para aquisição de bilhetes para o 5º Festival Taurino.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=40966

20/03/2009
5.400,00 € bilhetes (para oferta) da corrida de touros.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=125146

18/03/2009
7.950,00 € serviços de aluguer de touros e cabrestos e serviço de campinos para as Festas de São
José.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=36615

29/01/2009
42.857,15 € bilhetes (para oferta) para corrida de touros a realizar no dia 22 de Março, no âmbito
das Festas de S. José – Festas da Cidade.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=23359

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL
14/07/2011
7.213,56 € fornecimento de Tubagem e Acessórios para a Reestruturação da rede de rega da Praça
de Touros
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=374428

ALCOCHETE
15/02/2017
1.700,00 € 2014 3.500,00 € 2015 5.500,00 € 2016
Prémios anuais dos seguros os Grupo de Forcados.
http://www.cm-alcochete.pt/uploads/document/file/951/Atacma_0317.pdf - pág. 24.

14/10/2015
2.350,00 € ao “Grupo de Forcados Amadores de Alcochete”
http://www.cm-alcochete.pt/uploads/document/file/624/Atacma_1915.pdf - pág 19.

08/07/2015
32.400,00 € ao “Aposento do Barrete Verde de Alcochete”, para fazer face às despesas inerentes
da organização das festividades.
http://www.cm-alcochete.pt/uploads/document/file/552/Atacma_1415.pdf - pág 12.

30/07/2014
32.400,00 € ao “Aposento do Barrete Verde” para as às despesas que se prendem com a
preparação e organização das Festas do Barrete Verde e das Salinas.
http://www.cm-alcochete.pt/uploads/document/file/148/Acta_n. 17__Acta_da_Reuni_o_Ordin_ria_realizada_em_30_de_Julho_de_2014.pdf - pág 16 e 17.

17/06/2013
32.400,00 € ao “Aposento do Barrete Verde” para as às despesas que se prendem com a
preparação e organização das Festas do Barrete Verde e das Salinas.
http://www.cm-alcochete.pt/uploads/document/file/179/Acta_n. 14_13__Acta_da_Reuni_o_Ordin_ria_realizada_em_17_de_Julho_de_2013.pdf - pág 13.

04/06/2012
36.000,00 € ao “Aposento do Barrete Verde” para as às despesas que se prendem com a
preparação e organização das Festas do Barrete Verde e das Salinas.
http://www.cm-alcochete.pt/uploads/document/file/202/Acta_n. 15_12__Acta_da_Reuni_o_Ordin_ria_realizada_em_4_de_Julho_de_2012.pdf - pág 15.

12/10/2011
3.700,00 € ao “Aposento do Barrete Verde” (dividido em 2 vezes) para despesas decorrentes das
suas actividades.
http://www.cm-alcochete.pt/uploads/document/file/236/Acta_n. 22_11__Acta_da_Reuni_o_Ordin_ria_realizada_em_12_de_Outubro_de_2011.pdf - pág 20.

20/07/2011
35.000,00 € ao “Aposento do Barrete Verde”
http://www.cm-alcochete.pt/uploads/document/file/231/Acta_n. 17_11__Acta_da_Reuni_o_Ordin_ria_realizada_em_20_de_Julho_de_2011.pdf - pág 13.

11/05/2011
3.700,00 € ao “Grupo de Forcados Amadores” (dividido em 2 vezes)
http://www.cm-alcochete.pt/uploads/document/file/225/Acta_n. 11_11__Acta_da_Reuni_o_Ordin_ria_realizada_em_11_de_Maio_de_2011.pdf - pág 16.

11/05/2011
400,00 € ao “Clube Taurino” para fazer face às despesas decorrentes com a melhoria das
instalações.
http://www.cm-alcochete.pt/uploads/document/file/225/Acta_n. 11_11__Acta_da_Reuni_o_Ordin_ria_realizada_em_11_de_Maio_de_2011.pdf - pág 18.

25/11/2010
10.000,00 € à "Direcção do Aposento do Barrete Verde” para a execução da próxima edição das
Festas do Barrete Verde e das Salinas.
http://www.cm-alcochete.pt/uploads/document/file/264/Acta_n. 25_10__Reuni_o_Ordin_ria_realizada_em_25_de_Novembro_de_2010.pdf - pág 18.

01/09/2010
45.120,00 € ao “Aposento do Barrete Verde e das Salinas” para a apoiar a realização de mais uma
edição das Festas do Barrete Verde e das Salinas
http://www.cm-alcochete.pt/uploads/document/file/257/Acta_n. 18_10__Reuni_o_Ordin_ria_realizada_em_1_de_Setembro_de_2010.pdf - pág 27.

09/06/2010
4.000,00 € ao “Grupo de Forcados Amadores de Alcochete” (divididos em 2 vezes) para apoiar a
sua actividade.
http://www.cm-alcochete.pt/uploads/document/file/252/Acta_n. 13_10__Reuni_o_Ordin_ria_realizada_em_9_de_Junho_de_2010.pdf - pág 21.
Nota: Total (que se saiba) - apenas em 2010 e 2011 e apenas em Alcochete = 91.930.00 €

CORUCHE
27/04/2017
5.697.77 € da Câmara de Coruche ao “Grupo de Forcados Amadores de Coruche”.
http://www.cm-coruche.pt/autarquia/orgaos-autarquicos/executivo-municipal/atas/atas-de2017/6087-ata-n-8-19-04-2017/file - pág 17.

27/07/16
2.066,20 € ao “Grupo de forcados Amadores de Coruche”.
http://www.cm-coruche.pt/autarquia/orgaos-autarquicos/executivo-municipal/atas/atas-de2016/5284-ata-n-15-27-07-2016/file - pág 8.

15/06/2016
4.696,00 € ao “Grupo de forcados Amadores de Coruche”.
http://www.cm-coruche.pt/autarquia/orgaos-autarquicos/executivo-municipal/atas/atas-de2016/4867-ata-n-12-15-06-2016/file - pág 14.

23/03/2016
5.697,77 € ao “Grupo de forcados Amadores de Coruche”.
http://www.cm-coruche.pt/autarquia/orgaos-autarquicos/executivo-municipal/atas/atas-de2017/6087-ata-n-8-19-04-2017/file - pág 17.

17/06/2015
4.425,00 € ao “Grupo de forcados Amadores de Coruche”.
http://www.cm-coruche.pt/autarquia/orgaos-autarquicos/executivo-municipal/atas/atas-de2015/3580-acta-n-12-17-06-2015/file - pág 20.

25/02/2015
80.000,00 € à comissão de festas de Coruche 2015. Em 2 tranches de 40.000,00 € cada.
http://www.cm-coruche.pt/docman/executivo-municipal/atas-do-executivo-municipal/atas-de2015/3391-acta-n-4-25-02-2015/file - pág 8 e 9.

04/11/2013
10.170,00 € à “Nerve - Atelier de design, Lda.” para a aquisição de serviços de conceção e
programação de quiosque multimédia para integrar a exposição "Tauromaquia de Coruche: história,
arte, tradição", do Núcleo Tauromáquico de Coruche.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=879724

05/06/2013
4.075,00 € atribuídos pela Câmara Municipal à “Associação Grupo de Forcados Amadores de
Coruche” para ajudar a custear a viagem do grupo a Toronto, Canadá, nos dias 15 e 16 de Junho.
http://www.cm-coruche.pt/autarquia/orgaos-autarquicos/executivo-municipal/atas/atas-de-20131/1198-ata-n-13-05-06-2013/file - pág 23 e 24.

20/03/2012
24.600,00 € à “HB - Hipólito Bettencourt - Arquitectura Paisagista, Lda.” para a aquisição de
Serviço de Execução de Projeto de Requalificação da Avenida do Sorraia (Antiga Manga dos
Touros).
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=452409

2010
10.271.43 € à “Artes Gráficas César Castelão e Filhos, Lda” para a compra de 500 exemplares do
Livro “António Telles – 25 Anos de Alternativa, Uma Fotobiografia”. A juntar a este valor estão os
9.546,00 € pagos pela autarquia de Coruche à entidade "Montra Cultural" para a montagem de uma
exposição comemorativa dos 60 anos de alternativa do cavaleiro tauromáquico António Badajoz.

24/06/2009
8.865,00 € para a aquisição de curros para largada de touros.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=64833

MOITA
19/09/2018
19.950,00 € + IVA para a contratação de touros para as Festas da Moita.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/543507

09/05/2018
2.750,00 € atribuição dos seguintes subsídios à tauromaquia: Grupo de Forcados Amadores
do Aposento da Moita: 1.000€; Grupo de Forcados Amadores da Moita: 1.000€; Escola de
Toureio da Moita: 750€.
http://www.cmmoita.pt/uploads/document/file/2022/Delibera__es_da_Reuni_o_de_C_mara_de_9_de_maio_de_
2018.pdf - pág 1.

08/05/2018
8.450,00 € a “Dilário Manuel Nunes” para a contractação de touros para as largadas.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=4457248

11/12/2017
6.150,00 € para a compra do livro "Moita Terra de Toureiros onde a Tradição se Mantém".
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3972675

24/05/2017
33.500,00 € + IVA a “Dilário Manuel Nunes Cavaco” para a contratação de touros para largadas.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/288425

17/05/2017
2.750,00 € de comparticipação financeira à tauromaquia, nomeadamente ao Grupo de Forcados
Amadores do Aposento da Moita, ao Grupo de Forcados Amadores da Moita e à Escola de Toureio da
Moita.
http://www.cm-moita.pt/uploads/document/file/1876/Ata_10_17-05-17.pdf - pág 9.

14/12/2016
1.700,00 € à “Associação Escola de Toureio e Tauromaquia da Moita” para a ajuda de 40% da
compra de uma carrinha de 9 lugares.
http://www.cm-moita.pt/uploads/document/file/1247/Ata_28_14-12-16.pdf- pág 8.

01/06/2016
32.150,00 € + IVA a “Dilário Manuel Nunes Cavaco” para a contratação de touros para largadas.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/189483

18/05/2016
950,00 € ao “Centro Náutico Moitense” (100,00 €) e à “Associação Humanitária Bombeiros
Voluntários da Moita” (850,00 €) para o apoio às largadas de touros.
http://www.cm-moita.pt/uploads/document/file/1113/XI_Mandato_Ata_11

18-05-16.pdf - pág 10.

23/03/2016
1.350,00 € ao “Grupo de Forcados Amadores do Aposento da Moita” (750.00 €) e ao “Grupo
de Forcados Amadores da Moita” (600.00 €).
http://www.cm-moita.pt/uploads/document/file/1109/Acta_06_2016.pdf - pág 6.

02/12/2015
8.000,00 € gastos nas largadas de Maio.
http://www.cm-moita.pt/uploads/document/file/1085/XI_Mandato_Acta_29_02-12-15.pdf - pág 5.

04/11/2015
2.000,00 € à “Escola de Toureio e Tauromaquia da Moita”( 750,00 €)para o funcionamento da
escola e( 1.250€) para fazer face às deslocações regulares que os alunos e professores da ETTM
realizam a Badajoz, para participação em várias demonstrações e outras iniciativas que visam
aprofundar o conhecimento e a melhoria do desempenho dos jovens aspirantes.
http://www.cm-moita.pt/uploads/document/file/1082/XI_Mandato_Acta_27_04-11-15.pdf - pág 3.

03/11/2015
25.500,00 € + IVA a “Dilário Manuel Nunes Cavaco” para a contratação de touros para a realização
de largadas.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/146624

09/09/2015
2.100,00 € ao “Grupo Tauromáquico Moitense” para apoios no âmbito das actividades da Festa
Brava.
http://www.cm-moita.pt/uploads/document/file/1076/XI_Mandato_Acta_22 09-09-15 003_.pdf pág 25.

12/08/2015
600,00 € ao “O Grupo de Forcados Amadores do Aposento da Moita” para comparticipação na
deslocação dos seus representantes a convite para participar numa
corrida de touros no Canadá, na cidade de Toronto, a 29 de agosto de 2015.
http://www.cm-moita.pt/uploads/document/file/1052/XI_Mandato_Acta_20_12-08-15.pdf - pág 2.

20/05/2015
2.300,00 € ao “Centro Náutico Moitense” (100,00 €), “Grupo Tauromáquico Moitense” (800,00 €),
“Banda Musical do Rosário” (550,00 €) e “Associação Humanitária Bombeiros Voluntários da Moita”
(850,00 €) para os apoios no âmbito das actividades Culturais e da Festa Brava.
http://www.cm-moita.pt/uploads/document/file/1040/XI_Mandato_Acta_13 20-05-15.pdf - pág 9.

21/05/2015
8.000,00 € a “Dilário Manuel Nunes Cavaco” para a contratação de touros para as largadas de
Maio.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1460478

08/04/2015
1.350,00 € ao “Grupo de Forcados Amadores do Aposento da Moita” (750.00 €) e “Grupo de
Forcados Amadores da Moita” (600.00 €).
http://www.cm-moita.pt/uploads/document/file/1037/XI_Mandato_Acta_10_08-04-15.pdf - pág 13.

08/10/2014
1.000,00 € à “Escola de Toureio da Moita” como comparticipação.
https://www.cm-moita.pt/uploads/document/file/50/XIMandatoActa22081014.pdf- pág 13.

26/09/2014
25.500,00 € + IVA a “Dilário Manuel Nunes Cavaco” para a largadas de touros no âmbito das
Festas Tradicionais do Concelho em Setembro.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/69755

27/08/2014
2.000,00 € para o “Grupo Tauromáquico Moitense” como apoio financeiro para a “Festa em Honra
da Nossa Senhora da Boa Viagem”
http://www.cm-moita.pt/uploads/document/file/53/XIMandatoActa19270814.pdf - pág 11.

11/06/2014
8.100,00 € a“Dilário Manuel Nunes Cavaco” para a contratação de touros para as largadas.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1093894

23/04/2014
750,00 € ao “Grupo Tauromáquico Moitense” como apoio financeiro para a “Feira Regional de
Maio”.
http://www.cm-moita.pt/uploads/document/file/62/XIMandatoActa10230414.pdf - pág 12.

12/03/2014
1.350,00 € ao “Grupo de Forcados Amadores do Aposento da Moita” (750.00 €) e “Grupo de
Forcados Amadores da Moita” (600.00 €).
http://www.cm-moita.pt/uploads/document/file/65/XIMandatoActa07120314.pdf - pág 6.

23/10/2013
1.350,00 € ao “Grupo de Forcados Amadores do Aposento da Moita” (750.00 €) e “Grupo de
Forcados Amadores da Moita” (600.00 €).
http://www.cm-moita.pt/uploads/document/file/838/XIMandatoActa02231013.pdf - pág 6.

03/09/2013
28.905,00 € a “Dilário Manuel Nunes Cavaco” para a contratação de touros para a festa da Moita.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/6066

21/08/2013
2.000,00 € ao “Grupo Tauromáquico Moitense” como apoio financeiro para a “Feira Regional
de Maio”.
http://www.cm-moita.pt/uploads/document/file/74/XMandatoActa17210813.pdf - pág 6.

16/05/2013
7.650,00 € a “Dilário Manuel Nunes Cavaco” para a contratação de touros para as largadas.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=760852

02/05/2013
750,00€ ao Grupo Tauromáquico Moitense para as largadas de touros.
http://www.cm-moita.pt/uploads/document/file/82/Acta09020513.pdf - pág 10.

30/08/2012
24.000,00 € a “Dilário Manuel Nunes Cavaco” para a contratação de touros e cabrestos para a
realização de entradas e largadas.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=548368

18/05/2012
8.750,00 € a “Dilário Manuel Nunes Cavaco” para a contratação de touros para a realização de
largadas na Feira de Maio.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=495619

07/09/2011
26.500,00 € a “Dilário Manuel Nunes Cavaco” para a contratação de touros e cabrestos
para realização de entradas e largadas.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=361470

MONTIJO
12/09/2018
3.250,00 de apoio financeiro para a Escola Taurina do Montijo.
https://www.mun-montijo.pt/cmmontijo/uploads/document/file/10169/ata_n_o_18_2018.pdf - pág 39 e
40.

21/06/2018
6.637,17 € + IVA para a aquisição de bilhetes para a Corrida de Touros S.Pedro 2018.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/457730

24.000,00 € para a Tertúlia Tauromáquica do Montijo tendo em vista a organização das actividades
de cariz taurino.
https://www.mun-montijo.pt/cmmontijo/uploads/document/file/9757/ata_n_o_11_2018.pdf - pág 24 e
25.

09/05/2018
2.500,00 € atribuição de apoio financeiro ao Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica
do Montijo.
https://www.mun-montijo.pt/cmmontijo/uploads/document/file/9731/ata_n_o_10.pdf - pág 24 e 25.

31/08/2017
6.637,17 € + IVA Aquisição de bilhetes para a corrida de touros a favor da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários do Montijo.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/302539

16/08/2017
1.750,00 € de apoio financeiro à “Escola Taurina do Montijo”.
https://www.munmontijo.pt/cmmontijo/uploads/document/file/9337/PC_Escola_Taurina_do_Montijo.pdf - pág 3.

28/06/2017
8.848,59 € + IVA para aquisição de bilhetes para a corrida de touros de S. Pedro.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/286658

28/06/2017
8.848,59 € + IVA para aquisição de bilhetes para a Corrida de Touros de Homenagem ao Cavaleiro
Tauromáquico Luís Roxinol.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/285170

04/05/2017
6.637,17 € + IVA bilhetes para a III Corrida de Touros das Tertúlias Montijenses.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/271258

26/04/2017
3.000,00 € + 2.500,00 € para o Grupo de Forcados Amadores do Montijo e para o Grupo de
Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica do Montijo como comparticipações destinadas ao
pagamento das despesas com o seguro aos Grupos para a concretização dos seus planos de
actividades.
https://www.mun-montijo.pt/uploads/document/file/6887/Ata_n.__9_2017.pdf - pág 30 a 33.

12/04/2017
24.000€ à Tertúlia Tauromáquica do Montijo tendo em vista a organização das actividades de cariz
taurino.
https://www.mun-montijo.pt/cmmontijo/uploads/document/file/6854/Ata_n.__8_2017.pdf - pág 56.

26/10/2016
7.011,00 € de apoio financeiro à “Santa Casa da Misericórdia de Montijo” destinado a reparações e
melhoramentos na Praça de Touros Amadeu Augusto dos Santos.
https://www.munmontijo.pt/cmmontijo/uploads/document/file/6240/Ata_n.__23_2016_aprovada.pdf - pág 62 e 63.

31/08/2016
2.000,00 € apoio financeiro ao Grupo de Forcados Amadores do Montijo destinado ao pagamento
das despesas de seguros.
https://www.mun-montijo.pt/cmmontijo/uploads/document/file/6084/ATA_N.__19.pdf - pág 31 e
32.

28/07/2016
2.000,00 € protocolo de colaboração com a “Escola Taurina do Montijo”.
https://www.mun-montijo.pt/cmmontijo/uploads/document/file/6124/Ata_n.__21_RC_28_09.pdf pág 47 a 49.

27/06/2016
6.637,17 € + IVA à “AC Eventos - Unipessoal, Lda” para a Aquisição de bilhetes para a corrida de
touros no âmbito das Festas Populares de S. Pedro de 2016.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/194458

27/04/2016
20.000,00 € à Tertúlia Tauromáquica do Montijo, para a organização das actividades de cariz
taurino.
https://www.mun-montijo.pt/cmmontijo/uploads/document/file/5588/Ata_n.__9__RETIFICADA.pdf- pág 33 e 34.

27/04/2016
1.500,00 € ao Grupo de Forcados da Tertúlia Tauromáquica do Montijo destinado ao pagamento
das despesas com o seguro.
https://www.mun-montijo.pt/cmmontijo/uploads/document/file/5588/Ata_n.__9__RETIFICADA.pdf- pág 35 e 36.

30/03/2016
750,00 € atribuição de apoio financeiro à “Escola Taurina do Montijo”.
https://www.mun-montijo.pt/cmmontijo/uploads/document/file/5472/Ata_n.__7-2016.pdf - pág 47
e 48.

27/05/2015
17.500€ à Tertúlia Tauromáquica do Montijo, para a dinamização das actividades taurinas.
https://www.mun-montijo.pt/uploads/document/file/4144/Ata_n.__11.pdf- pág 31.

04/02/2015
1.500,00 € Atribuição de apoio financeiro ao “Grupo de Forcados Amadores do Montijo”
destinado à comparticipação do seguro.
https://www.mun-montijo.pt/uploads/document/file/2762/Ata_n.__03__Reuni_o_Ordin_ria_4_fevereiro.pdf - pág 30 e 32.

04/02/2015
1.500,00 € Atribuição de apoio financeiro ao “Grupo de Forcados da Tertúlia Tauromáquica do
Montijo” destinado à comparticipação do seguro.
https://www.mun-montijo.pt/cmmontijo/uploads/document/file/2762/Ata_n.__03__Reuni_o_Ordin_ria_4_fevereiro.pdf - pág 32 a 33.

10/12/2014
1.000,00 € atribuição de apoio financeiro à “Escola Taurina do Montijo” destinado à aquisição
de alguns equipamentos (capotes e muletas).
https://www.mun-montijo.pt/cmmontijo/uploads/document/file/2330/Ata_n.__26__Reuni_o_Ordin_ria_10_dezembro.pdf - pág 29 e 31.

28/05/2014
15.000,00 € atribuição de apoio financeiro à Tertúlia Tauromáquica do Montijo.
https://www.mun-montijo.pt/cmmontijo/uploads/document/file/2316/Ata_n.__11__Reuni_o_Ordin_ria_28_maio.pdf - pág 50

05/02/2014
3.000,00 € Para as entidades “Grupo de Forcados da Tertúlia Tauromáquica de Montijo” e “Grupo
de Forcados Amadores do Montijo” 1.500,00 €para cada, para a comparticipação nas despesas com
seguro obrigatório para os forcados.
https://www.mun-montijo.pt/uploads/document/file/2307/Ata_n.__03__Reuni_o_Ordin_ria_5_fevereiro.pdf- pág 51 a 53.

29/05/2013
10.250,00€ Atribuição pela câmara Municipal do Montijo de um subsídio à Tertúlia Tauromáquica
do Montijo destinado à organização de toda a dimensão Profana (largadas de touros).
https://www.mun-montijo.pt/uploads/document/file/2352/Ata_n. 11__Reuni_o_Ordin_ria_29_maio.pdf - pág 12

31/07/2009
12.500,00 € à “Aplaudir Unipessoal,Lda.” para a Aquisição de serviços para realização do cortejo da
Praça da República à Praça de Touros para promoção da tradição taurina.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=74179

13/05/2009
1.200,00 € Receita do evento “Trofeus Tauromaquia 2009” feito na sala principal do Cinema-Teatro
Joaquim d' Almeida cedida, mais os meios técnicos e humanos.
https://www.mun-montijo.pt/uploads/document/file/2442/Ata_n.__10__Reuni_o_Ordin_ria_13_maio.pdf - pág 6

13/05/2009
1.500,00 € Atribuição pela câmara Municipal do Montijo de um subsídio à Tertúlia Tauromáquica do
Montijo.
https://www.mun-montijo.pt/uploads/document/file/2442/Ata_n.__10__Reuni_o_Ordin_ria_13_maio.pdf - pág 6

02/04/2008
1.500,00 € Atribuição pela câmara Municipal do Montijo de um subsídio à Tertúlia Tauromáquica do
Montijo.
https://www.mun-montijo.pt/uploads/document/file/2463/Ata_n.__07__Reuni_o_Ordin_ria_2_abril.pdf - pág 11

02/04/2008
1.500,00 € Atribuição pela câmara Municipal do Montijo de um subsídio ao Grupo de Forcados
Amadores de Montijo.
https://www.mun-montijo.pt/uploads/document/file/2463/Ata_n.__07__Reuni_o_Ordin_ria_2_abril.pdf - pág 11

SANTIAGO DO CACÉM
17/05/2016
13.000,01 € a “Abel Correia - Eventos, Unipessoal, Lda” para a Organização da Corrida de Touros à
Portuguesa, a realizar dia 29 Maio de 2016, no âmbito da XXIX Santiagro - Feira Agropecuária e do
Cavalo em Santiago do Cacém.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/186736

25/05/2015
13.000,01 € à “Apresentar Triunfos - Actividades Tauromáquicas, Lda.” para a aquisição de serviços
para organização de uma "Corrida de Touros à Portuguesa", a realizar dia 31 de Maio em Santiago do
Cacém, no âmbito da Santiagro/2015.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/113595

07/05/2014
11.500,00 € à “Apresentar Triunfos - Actividades Tauromáquicas, Lda.” para aquisição de serviços
para organização de corrida de touros à Portuguesa, no âmbito da XXVII Santiagro - Feira
Agropecuária e do Cavalo, a realizar em Santiago do Cacém no dia 1 de Junho de 2014.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1072314

23/05/2013
13.000,00 € à “Apresentar Triunfos - Actividades Tauromáquicas, Lda.” para organização de corrida
de touros à Portuguesa, no âmbito da XXVI SANTIAGRO - Feira Agropecuária e do Cavalo.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=764780

SEIXAL
23/06/2017
200.000,00 € Ao “Movimento Associativo Cultural do Seixal, Projectos e Programas
Pontuais 2017, Paio Pires Futebol Clube” para a requalificação da Praça de Touros de Paio
Pires.
http://www.cm-seixal.pt/sites/default/files/editais/191_deliberacoes.pdf - pág 2.

SETÚBAL
21/02/2018
200,00 € para apoio à Tertúlia Tauromáquica Setubalense.
https://www.mun-setubal.pt/wp-content/uploads/2018/08/10_dced_17.pdf - pág 1

15/02/2017
400,00 € para apoio à Tertúlia Tauromáquica Setubalense.
https://www.mun-setubal.pt/wp-content/uploads/2018/07/Relatorio-de-Atividades-2017.pdf - pág 147.

06/01/2016
400,00 € para apoio à Tertúlia Tauromáquica Setubalense.
https://www.mun-setubal.pt/wp-content/uploads/2018/07/Relat%C3%B3rio-de-Atividades-2016.pdf - pág
139.

26/08/2010
15.000,00 € à “Aplaudir - Sociedade Unipessoal, Lda.” para o Serviço de Aluguer de Praça de Touros
Desmontável.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=190498

05/08/2010
10.000,00 € para aluguer de Praça de Touros Desmontável.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=182455

VISEU
SÃO JOÃO DA PESQUEIRA
06/09/2018
15.500,00 € para realização da Corrida de Touros, em S. João da Pesqueira, na Feira da Senhora do
Monte 2018.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=4820983

26/08/2017
15.000,00 € à “SWISSLIVE - PRODUÇÕES, LDA.” para a realização da “Corrida de Touros – 2016”,
em São joão da Pesqueira.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=2382143

24/08/2017
20.000,00 € Para a realização da corrida de touros - 2017, em São João da Pesqueira.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=3660071

07/09/2016
30.564,89 € a “Paulo Pessoa de Carvalho, Sociedade Unipessoal” para a Aquisição de
Serviços de Espectáculo Tauromáquico do dia 3 de Setembro.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/209251

25/08/2015
15.000,00 € + IVA à “SWISSLIVE - PRODUÇÕES, LDA.” para a “Corrida de Touros-2015”.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/133072

01/09/2014
15.000,00 € à “SWISSLIVE - PRODUÇÕES, LDA.” para a concretização da corrida de touros em São
João da Pesqueira.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=1175856

16/08/2013
64.750,00 € à “SWISSLIVE - Produções, LDA.” para Vindouro - Festa Pombalina e
Tourada/Prestação de Serviços.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=815176

09/08/2012
12.500,00 € à “Swisslive Produções, Lda.” para o fornecimento do serviço de organização da
corrida de touros integrada nas festividades da Senhora do Monte.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=546707

22/08/2011
12.500,00 € a “Paulo Pessoa de Carvalho - Sociedade Unipessoal, Lda.” para a realização da corrida
de touros à antiga portuguesa, no dia 1 de Setembro de 2011.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=361252

23/08/2010
17.750,00 € a Paulo Pessoa de Carvalho - Sociedade Unipessoal, Lda. para todos os trabalhos
inerentes à montagem e desmontagem da Praça de Touros para a realização da Corrida de Touros
à Antiga Portuguesa a realizar no dia 1 de Setembro do ano em curso, integrada nas Festividades
da Sr.ª do Monte.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=191664

VILA REAL
BOTICAS
05/07/2018
14.000,00€ para a “É Barroso – Associação de Chegas de Bois”
http://www.cm-boticas.pt/docs/A1305julho2018.pdf - pág 5.

02/08/2017
4.500,00€ para a “É Barroso – Associação de Chegas de Bois”
http://www.cm-boticas.pt/docs/A1602Ago2017.pdf - pág 8 e 10.

14/11/2016
24.950,00€ à “Construções 13 de Agosto, Lda.” para a construção de um campo de chega de
bois.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/227109

MONTALEGRE
15/07/2011
24.950,00€ à “Arquitectura João Ricardo Carvalho, Lda.” para a elaboração do Projecto de
Execução do Recinto de Chegas de Bois de Montalegre.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=354975

AÇORES
ANGRA DO HEROÍSMO
06/04/2018
100.000,00 € Contrato programa entre o Município e a Tertúlia Tauromáquica Terceirense.
http://www.cmah.pt/fotos/noticias/01528461792.pdf - pág 13.

02/02/2018
1.200,00 € para a Tertúlia Tauromáquica Terceirense para a realização da Tourada de Estudantes
2018.
http://www.cmah.pt/fotos/noticias/01519388127.pdf - pág 5.

19/01/2018
32.500,00 € pedido pelo Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense para a
construção de um monumento ao forcado.
http://www.cmah.pt/fotos/noticias/01517584961.pdf - pág 8 e 9.

08/06/2017
5.000,00 € Pedido do Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense,
solicitando apoio para os diversos eventos que vão participar no corrente ano.
http://www.cmah.pt/fotos/noticias/01498035098.pdf - pág 11.

06/05/2017
1.000,00 € ao “Grupo de Forcados Açoriano Tremores de Terra”, solicitando apoio financeiro
(€1.000,00) e cedência de folhetos, bandeira e emblemas para capas de estudantes, para o I
Encontro Nacional de Estudantes Açorianos.
http://www.cmah.pt/fotos/noticias/01491392990.pdf - pág 7.

19/09/2016
5.000,00 € Pedido do Grupo de Forcados da Tertúlia Tauromáquica
Terceirense, solicitando apoio para fazer face às despesas com a presente época taurina.
http://www.cmah.pt/fotos/noticias/01475590283.pdf - pág 7.

18/07/2016
1.500,00 € à “Associação Regional de Criadores de Touros de Tourada à Corda”, solicitando apoio
para a promoção e divulgação da Festa Brava, no âmbito do desfile de tauromaquia das Sanjoaninas.
http://www.cmah.pt/fotos/noticias/01470051462.pdf - pág 13.

07/05/2016
100.000,00 € atribuição de um apoio no ano de 2016 à “Tertúlia Tauromáquica Terceirense” para a
organização de eventos e manifestações taurinas por ocasião das Festas
Sanjoaninas. – pág 11.
http://www.cmah.pt/fotos/noticias/01458575152.pdf - pág 11.

01/09/2014
5.000,00 € para o “Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense” para uma
actuação em França.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/4abbb257-db99-4dc9-8105-4b25f551728c/pdfOriginal - pág 2.

18/05/2014
5.000,00 € pedido do “Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense”,
solicitando apoio para fazer face às despesas as deslocações que vão realizar no corrente ano.
http://www.cmah.pt/fotos/noticias/01418866614.pdf - pág 12.

03/06/2013
3.000,00 € pedido de apoio do “Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica
Terceirense”, solicitando apoio financeiro para fazer face às despesas inerentes às comemorações do
40.º Aniversário do Grupo.
http://www.cmah.pt/fotos/noticias/01426077402.pdf - pág 7.

2013
250.000,00 € disponibilizados pela Câmara Municipal para a organização de 10 eventos taurinos
nas festas Sanjoaninas, onde se inclui uma espera de gado bravo para crianças.
http://www.acorianooriental.pt/noticia/festas-sanjoaninas-da-ilha-terceira-reforcam-lacos-comemigrantes-acorianos

23/05/2011
3.200,00 € para a Sociedade Filarmónica Recreio Serretense, com vista à deslocação da sua
banda ao continente afim de participar na tourada que terá lugar no Campo Pequeno.
http://www.cmah.pt/fotos/noticias/01426768121.pdf - pág 28 e 29.

28/09/2010
3.200,00 € para a Tertúlia Tauromáquica Terceirense de modo a organizar o IX Congresso
Mundial de Ganaderos de Toiros de Lide.
http://www.cmah.pt/fotos/noticias/01427196037.pdf - pág 5.

05/05/2010
25.000,00 € para a contratação do toureiro Jose Antonio Ferrera San Marcos para as Sanjoaninas
2010.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=167110

05/05/2010
25.000,00 € para a contratação do toureiro Ruben Pinar Rubio para as Sanjoaninas 2010.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=167095

05/05/2010
57.500,00 € para a contratação do toureiro Miguel Angél Perera para as Sanjoaninas 2010.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=165618

28/06/2009
25.000,00 € para a contratação do matador Pedrito de Portugal para a Feira de São João para as
Sanjoaninas 2009.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=123369

25/06/2009
8.000,00 € para a contratação de Toureiros
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=65451

31/03/2009
22.885,60 € à Sociedade Tauromáquica Progresso Terceirense, para a cedência da Praça de Touros
da Ilha Terceira.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=158353

02/03/2009
6.000,00 € atribuído ao Grupo de Forcados Amadores Tertúlia Tauromáquica Terceirense, para
Actuações em Corridas de Touros na Feira de São João, integrada nas Sanjoaninas 2009
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=138627

02/03/2009
29.776,00 € para aluguer de Touros de lide para a Feira de São João, inserida nas Sanjoaninas
2009.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=124398

02/03/2009
18.374,00 € para aluguer de Touros de lide para Sanjoaninas 2009.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=123336

02/03/2009
19.484,00 € para aluguer de Touros de lide para Sanjoaninas 2009.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=123251

02/03/2009
60.000,00 € para a Contratação de toureiro para as Sanjoaninas 2009.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=123373

GRACIOSA
19/12/2016
32.346,84 € Empreitada Remodelação Pavimentação da Canada Acesso Praça de Touros do
Monte da Ajuda.
http://www.base.gov.pt/base2/rest/documentos/306022

VELAS
02/04/2018
7.500,00 € de apoio financeiro à “Tertúlia Tauromáquica Jorgense” para a realização de um
tourada de praça no decorrer da 31ª Semana Cultural das Velas.
http://cmvelas.pt/wp-content/uploads/2018/04/Ata-7-2018.pdf - pág 14 e 15.

21/07/2017
2.500,00 € para apoiar a Casa do Pessoal RTP - Açores, com a realização, no Concelho de Velas, da
11ª Tourada à Corda da Casa do Pessoal.
http://cmvelas.pt/wp-content/uploads/2017/08/89cfd42abb74b0ad9801667f64f48934.pdf - pág 3.

26/05/2017
7.500,00 € para a concessão de apoio financeiro à “Tertúlia Tauromáquica Jorgense” para a
realização de uma tourada de praça no decorrer da 30ª Semana Cultural das Velas.
http://cmvelas.pt/wp-content/uploads/2017/01/Ata-26-05-2017-1.pdf - pág 9.

03/04/2017
861,49 € para Tertúlia Tauromáquica Terceirense para a realização de colóquios.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/82e48ad8-2ff2-4d5c-8dbe-da976f2da5e7/pdfOriginal - pág 9.

27/05/2016
5.000,00 € para a concessão de apoio financeiro à “Tertúlia Tauromáquica Jorgense” para a
realização de uma tourada de praça no decorrer da 29ª Semana Cultural das Velas.
http://cmvelas.pt/wp-content/uploads/2016/01/aee2e67dd024b11e6d9b198ae7e3a84a.pdf - pág 7.

TERCEIRA
07/06/2010
21.500,00 € à “Sociedade Tauromáquica Progresso Terceirense – Promoção de Espectáculos
Taurinos, S.A.” para o pagamento do estabelecido em protocolo para utilização de Praça de Touros
da Ilha Terceira durante a Feira de São João, inserida nas Sanjoaninas 2010.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=240242

GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES
02/02/2018
11.493,96 € à Associação Regional de Criadores de Toiros de Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/119f9639-f91a-411a-b9e8-abc9e02a9519/pdfOriginal

16/05/2017
5.000,00 € à Associação Grupo de Forcados Açoreano Tremores de Terra.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/160ca3d4-4c25-4f11-9707-931e0a34a1c8/pdfOriginal pág 32.

06/04/2017
3.244,02 € à Associação Regional de Criadores de Toiros de Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/e76050b9-9862-459b-918c-3fadfd637f0a/pdfOriginal

03/04/2017
6.129,20 € a “André Mancebo Pimentel” para a realização do projecto "Os Bravos" exposição
itinerante sobre a Tourada à Corda na ilha Terceira.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/82e48ad8-2ff2-4d5c-8dbe-da976f2da5e7/pdfOriginal - pág 15.

03/11/2016
5.219,20 € à Associação Regional de Criadores de Toiros de Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/354c0900-3574-48cc-aa0e-908c5cca9726/pdfOriginal

15/02/2016
822,50 € para apoio à realização de um ciclo de colóquios.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/4629ad16-47e0-417d-93ad-47a345f4e036/pdfOriginal - pág 8.

15/02/2016
630,00 € à Tertúlia Tauromáquica Terceirense para apoio à catalogação e manutenção do acervo
histórico - Catalogação e manutenção da documentação e objetos existentes nos núcleos
museológicos.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/4629ad16-47e0-417d-93ad-47a345f4e036/pdfOriginal - pág 9.

15/02/2016
1.200,00 € à Tertúlia Tauromáquica Terceirense para apoio à realização do IV Fórum Mundial da
Cultura Taurina: Medalha Comemorativa e Welcome Gift.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/4629ad16-47e0-417d-93ad-47a345f4e036/pdfOriginal - pág 9.

14/09/2015
20.800,00 € à Associação Regional de Criadores de Toiros de Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/f85298fd-61e5-402b-bd61-a05fe7193c53/pdfOriginal

03/08/2015
1.200,00 € à Tertúlia Tauromáquica Terceirense para a organização do 5º. Ciclo de Tentas
Comentadas.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/3edcd457-6499-4861-8b52-79d38cae0e9e/pdfOriginal - pág 7

15/07/2015
6.479,01 € à Associação Regional de Criadores de Toiros de Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/cc531a93-89a0-4a9c-a85e-221dc474f913/pdfOriginal

22/06/2015
6.282,00 € à Associação Regional de Criadores de Toiros de Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/00e7bd1f-c0c1-4756-b858-182d2f63f06f/pdfOriginal

11/07/2014
1.500,00 € para a Tertúlia Tauromáquica Terceirense para apoio à realização do ciclo de colóquios
Taurinos.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/72efb4a5-1d22-4f3e-a44d-86c645d76962/pdfOriginal - pág 9.

28/02/2014
5.000,00 € para o Grupo de Forcados Amadores do Ramo Grande para uma deslocação aos E.U.A.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/0250e828-c1ba-43d7-b17f-86d2856d9bd1/pdfOriginal

01/2014
60.000,00 € de subsídio aprovado pelo Governo Regional dos Açores, para ajudar a pagar as
despesas com o Fórum Mundial da Cultura Taurina.
http://www.acorianooriental.pt/noticia/orum-mundial-de-cultura-taurina-promove-tauromaquia-da- ilhaterceira-1

07/06/2013
750,00 € para a Tertúlia Tauromáquica Terceirense para apoio à edição da Revista "FESTA NA ILHA".
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/94a70864-2c97-428c-b84b-ad3de9743fca/pdfOriginal - pág
8.

07/06/2013
750,00 € para Grupo de Forcados da Tertúlia Tauromáquica Terceirense para apoio à aquisição de
fardamento.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/94a70864-2c97-428c-b84b-ad3de9743fca/pdfOriginal - pág
8

05/06/2013
5.000,00 € de apoio para a 7ª Tourada à Corda / Casa do Pessoal da RTP.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/502a4d01-2805-4363-b929-cc33e1511a1e/pdfOriginal - pág 1.

31/10/2012
5.000,00 € de apoio para a Associação Regional de Criadores de Toiros da Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/0518ffc3-5f47-4cee-96a3-83917f6f777a/pdfOriginal

22/10/2012
5.000,00 € de apoio para a 7ª Tourada à Corda / Casa do Pessoal da RTP.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/7b0a1f3c-cfc1-409e-92e3-0b32675cc8ab/pdfOriginal - pág 2.

16/09/2012
15.700,00 € de apoio para a Associação Regional de Criadores de Toiros da Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/08a3fc39-e982-4f86-b2a0-18ffb981cc75/pdfOriginal

21/06/2012
5.000,00 € para o Grupo de Forcados da Tertúlia Tauromáquica Terceirense para apoio ao
seminário de arte taurina.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/9d764eef-b67e-4628-935d-a74a3fd42b30/pdfOriginal - pág 7.

23/04/2012
2.000,00 € para a Tertúlia Tauromáquica Terceirense para apoio à edição anual da revista "Festa da
Ilha"; Organização do VII Ciclo de tentas comentadas e aquisição de obras literatura e DVD's de
temática Taurina.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/e407ec0b-f49a-46fb-beb4-a2bcfdbb4d50/pdfOriginal - pág 2.

17/10/2011
500,00 € à Tertúlia Tauromáquica Terceirense para apoio para o Jantar Oficial de Recepção para o II
Fórum Mundial da Cultura Taurina.
http://www.cmah.pt/fotos/noticias/01426869689.pdf - pág 22.

16/09/2011
61.000,00 € de apoio para a Associação Regional de Criadores de Toiros da Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/deb0ee0f-e94b-4dd2-ab79-f5701826f561/pdfOriginal

09/06/2011
1.000,00 € para a Tertúlia Tauromáquica Terceirense para apoio à realização do plano de actividades.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/5fba3bd8-d122-4548-ae8d-ce581f468ded/pdfOriginal - pág 9.

06/05/2011
5.000,00 € de apoio para a 5ª Tourada à Corda / Casa do Pessoal da RTP.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/66a6a1b9-6eeb-4b5e-9f9f-8e52997a78c1/pdfOriginal - pág 2.

12/04/2011
3.000,00 € de apoio para Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense pela
participação na Corrida do Campo Pequeno emitida pela TVI.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/61ae8d3b-de74-4a3c-8e87-1a9313c6efe9/pdfOriginal - pág 2.

30/12/2010
40.000,00 € para a contratação do cavaleiro Luís Rouxinol para Sanjoaninas 2010.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=168094

26/10/2010
49.000,00 € para a Associação Regional de Criadores de Toiros da Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/6bcdefd2-ac97-4f2f-ba42-44f5db2f18c2/pdfOriginal

30/07/2010
25.000,00 € para a contratação do cavaleiro Tiago Carreiras para Sanjoaninas 2010.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=168092

30/06/2010
30.228,00 € para o Aluguer de 11 novilhos para a Feira de São João 2010.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=190348

17/06/2010
3.000,00 € de apoio para a 4ª Tourada à Corda / Casa do Pessoal da RTP.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/08e08cf1-44ab-4615-987d-54e0f19ab968/pdfOriginal - pág 2.

09/05/2010
1.186,50 € para o Grupo de Forcados Amadores do Ramo Grande a título de 1ª tranche.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/6b8636eb-e10e-40bd-b89f-cb2063db9919/pdfOriginal - pág
6.

05/05/2010
25.000,00 € para a contratação do cavaleiro Rui Fernandes para Sanjoaninas 2010.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=168096

11/12/2009
2.000,00 € para a Tertúlia Tauromáquica Terceirense para apoio à edição da revista “Festa da
Ilha”.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/993ba985-767f-40ec-8328-f528954806a9/pdfOriginal

23/11/2009
46.500,00 € à As. Reg. de Criadores da Tourada à Corda para o IX Congresso Mundial
Ganaderos.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/8d26e3c5-c95e-4210-a489-7cdfea44f502/pdfOriginal - pág 2.

11/11/2009
30.000,00 € à As. Reg. de Criadores da Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/8d26e3c5-c95e-4210-a489-7cdfea44f502/pdfOriginal - pág 2.

28/06/2009
24.000,00 € para a contratação do cavaleiro tauromáquico Manuel Lupi para as Sanjoaninas
2009.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=123362

28/06/2009
30.000,00 € para a contratação do cavaleiro tauromáquico Vítor Ribeiro para a Feira de São João,
inserida nas Sanjoaninas 2009.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=123358

09/06/2009
69.850,00 € de apoio para a Associação Regional de Criadores de Toiros da Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/929d8f0c-cdf1-4668-8ca7-5ca155a7cfcd/pdfOriginal

03/06/2009
2.500,00 € de apoio para a 3ª Tourada à Corda da Casa de Pessoal da RTP.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/0047c091-9b89-4b6c-a44d-159d86da28b0/pdfOriginal - pág
2.

02/03/2009
25.520,00 € para a contratação do cavaleiro tauromáquico Marcos Tenório Bastinhas para as
Sanjoaninas 2009.
http://www.base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=123347

05/09/2008
50.000,00 € de apoio para o Foro Mundial da Cultura Taurina.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/00c19e21-863c-4c91-8e36-9b64909d38e0/pdfOriginal - pág 2.

05/09/2008
12.500,00 € para a “Casa do Pessoal da RTP da Ilha Terceira” que irá organizar uma organizará
uma tourada à corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/eae245df-0ca9-4d9c-a48d-a9a4b5975918/pdfOriginal

24/07/2008
109.448,00 € para a Associação Regional de Criadores de Toiros da Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/13a5953d-e669-439e-bf90-f628796dd246/pdfOriginal

17/07/2008
5.000,00 € para a Tertúlia Tauromáquica Terceirense – Para apoio à edição da revista “Festa na
Ilha”, Exposições e conferências integradas no Foro Mundial de Cultura Taurina.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/ec4ca254-c317-49c7-8812-5e37891abc20/pdfOriginal - pág 2.

24/06/2008
109.448,00 € de apoio para a Associação Regional de Criadores de Toiros da Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/13a5953d-e669-439e-bf90-f628796dd246/pdfOriginal

15/04/2008
45.000,00 € para a Associação Regional de Criadores de Toiros da Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/28cb1064-f58c-4dc7-ae98-fbdf1c709e82/pdfOriginal

22/01/2008
1.000,00 € para o Grupo de Forcados da Tertúlia Tauromáquica Terceirense.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/58d01a83-e4a4-4edd-b621-76f9c5b5ab11/pdfOriginal

18/01/2008
2.000,00 € para o Tertúlia Tauromáquica Terceirense para apoio ao III Festival Internacional de
Escolas Taurinas e ao II Ciclo de Tentas Comentadas e Colóquios.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/6a9a1da4-18e8-430b-a344-547a6b16bab1/pdfOriginal - pág 1.

02/01/2007
5.000,00 € para a “Tertúlia Tauromáquica Picoense.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/7254f601-b907-4f69-b2e0-26386dcf6c3f/pdfOriginal

07/11/2006
5.000,00 € para a Tertúlia Tauromáquica Terceirense – Terceira – Plano de Actividades.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/7c8bd304-4fd4-4a19-bd04-a0ec544fb3a6/pdfOriginal

13/12/2005
66.000,00 € - Associação Regional de Criadores de Touros da Tourada à Corda
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/de2819d8-4b83-4cb7-9135-0a12d16b166a/pdfOriginal

25/10/2005
1.500,00 € - Tiago Sousa Pamplona Reis – Terceira, para a aquisição de um arreio de cortesia, três
celas à portuguesa, um traje curto português, um par de botas de toureiro e um tricórnio.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/c5065d24-c722-45ab-b40b-c47c5d3d50b6/pdfOriginal

04/10/2005
750,00 € para José Luís Forjaz Leonardo – Terceira – Aquisição de um “Traje de Luces”.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/4388a812-4155-4f8f-b78d-f5259658784c/pdfOriginal

13/09/2005
750,00 € para João Sousa Pamplona Reis – Terceira – Apoio à aquisição de duas celas portuguesas,
um freio de cortesia, um traje curto português e um par de botas de montar em pele.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/143f03cf-2b35-4deb-98ea-e555325430b9/pdfOriginal

02/08/2005
5.000,00 € para Tertúlia Tauromáquica Picoense.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/1431f475-4db6-4b2b-b637-9c33394dcbc1/pdfOriginal

22/05/2007
18.150,00 € de apoio para a Associação Regional de Criadores de Toiros da Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/0063c438-a5d8-430e-8a73-59ce46d8c0fd/pdfOriginal

13/12/2005
66.000,00 € de apoio para a Associação Regional de Criadores de Toiros da Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/de2819d8-4b83-4cb7-9135-0a12d16b166a/pdfOriginal

19/05/2005
6.000,00 € para Tertúlia Tauromáquica Jorgense.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/3a3af3f6-bfb4-49a2-a741-538fbbc51ea2/pdfOriginal

10/05/2005
15.000,00 € para a Associação Equestre de Santa Maria, tendo em vista a apoiar a organização
conjunta do 1.º Festival Tauromáquico da Ilha de Santa Maria.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/c9c7213f-f6cf-454f-929c-9d9507cf4523/pdfOriginal

30/11/2004
6.000,00 € de apoio para a Associação Regional de Criadores de Toiros da Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/5860743d-56bd-4b73-a6ba-2d75c5dafab4/pdfOriginal

07/09/2004
35.000,00 € de apoio para a Associação Regional de Criadores de Toiros da Tourada à Corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/96e13723-0cae-4553-bbb0-5a167d55249d/pdfOriginal

24/05/2004
13.250,00 € - Associação Regional de Criadores de Touros da Tourada à Corda, para a
realização de 13 programas televisivos sobre touradas à corda.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/a404cdfd-0abb-4735-afcc-5d78a63bfedf/pdfOriginal pág 3.

24/05/2004
2.000,00 € - Tertúlia Tauromáquica Terceirense, para a edição da revista “Festa na ilha”
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/a404cdfd-0abb-4735-afcc-5d78a63bfedf/pdfOriginal - pág 3.

24/05/2004
1.000,00 € - Mário Miguel Simão Fernandes Silva – Terceira, para a aquisição de trajes e adereços.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/a404cdfd-0abb-4735-afcc-5d78a63bfedf/pdfOriginal - pág 3.

24/05/2004
1.000,00 € - Tiago Sousa Pamplona Reis – Terceira, para a aquisição de trajes Luís XV e deslocação
artística.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/a404cdfd-0abb-4735-afcc-5d78a63bfedf/pdfOriginal - pág 3.

24/05/2004
1.000,00 € - Jorge Humberto Ávila Silva – Terceira, para a – aquisição de “Traje de Luces” e Traje
Corto”.
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/a404cdfd-0abb-4735-afcc-5d78a63bfedf/pdfOriginal - pág 3.

06/01/2004
50.000,00 € - Associação Regional de Criadores de Touros da Tourada à Corda (Portaria n.º
428/2004 de 1/6)
https://jo.azores.gov.pt/api/public/ato/f90b670e-079b-4aa9-b68a-ea312153702a/pdfOriginal

250,00 € - Tertúlia Tauromáquica Terceirense (Município de Praia da Vitória em 2006)
1.250,00 € - Tourada Estudantes Sebastião Bendito (Município de Angra do Heroísmo em 2007)
1.000,00 € - Tertúlia Tauromáquica Terceirense (Município de Angra do Heroísmo em 2007)
25.000,00 € - Sanjoaninas 2007 (Listagem 1/2008 de 22/1)
8.740,00 € - Delegação dos Açores da Casa do Pessoal da RTP (Listagemº 1/2008 de 22/1)
250,00 € - Tertúlia Tauromáquica Terceirense (Município de Praia da Vitória em 2008)
2.500,00 € - Tertúlia Tauromáquica Terceirense (Município de Angra do Heroísmo em 2008)
750,00 € - Grupo de Forcados Amadores do Ramo Grande (Município de Praia da Vitória em 2008)
1.000,00 € - Grupo de Forcados Amadores do Ramo Grande (Município de Praia da Vitória em 2008)
17.622,60 € - Transporte de 12 cavalos de lide, entre Lisboa e a ilha terceira, Sanjoaninas 2009
(Culturangra)

1.452,55 € - Grupo de Forcados Amadores da TTT (Município de Angra do Heroísmo em 2009)
8.350,00 € - Tertúlia Tauromáquica Terceirense (Município de Angra do Heroísmo em 2009)
2.500,00 € - Grupo de Forcados Amadores da TTT (Município de Angra do Heroísmo em 2010)
1.745.394,30 € - Ganadaria Rego Botelho (Subsídios do IFAP)

