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O Grupo de Forcados Amadores de Moura é um grupo diferente. Existe uma empa-
tia lógica, mas densa, bonita, palpável, com o seu quê de magia, entre o público 
que preenche as bancadas da praça de toiros de Moura e o grupo que, naquela 

arena doirada com sabor a sul, dá tudo o que tem. Esta ligação não acontece por acaso; 
durante 40 anos, houve um fio condutor que mais não fez do que emocionar o público 
quando o forcado, ele próprio, se emociona com a realização da pega.

Portugal nunca soube dar o real valor ao que representa o Forcado e, muito menos, explicar aos 
de fora a verdadeira essência do que é ser forcado. Ser forcado é, primeiro e antes de tudo, uma 
atitude, uma postura perante a vida. Moura, cidade, Alentejo mais que profundo, puro, concentra 
no redondel da sua praça a emoção da entrega de homens que, mais que fazerem grandes pegas, 
pretendem «somente» SER FORCADOS.

E é nessa arena, círculo mágico, arquitectura metafísica, templo de Deuses e de sonhos, que as 
gentes de Moura reconhecem o seu epicentro, num encontro de forças estranhamente aglutinadoras. 
Sim, aí, a harmonia da ética e da estética ilumina a beleza da arte de pegar toiros, que se aglutina num 
abraço genuíno, verdadeiro e apaixonado entre o público e o grupo, entre o forcado e o toiro!

Ser forcado no grupo de Moura parece que obriga a ter a simplicidade e discrição dos grandes 
nesta tão sublime arte lusitana. Não me é difícil vislumbrar no Grupo de Forcados de Moura essa 
verguenza torera que norteia as suas actuações, talvez herdada da longínqua lenda da princesa Salú-
quia, que não hesitou na entrega total. 

Pôr-se diante de um toiro é como pôr-se diante da vida. Diria mais, é estar diante da vida e da 
morte, mas sempre de frente como os valentes do Grupo de Forcados de Moura.

São estes sentimentos tão bem plasmados nos magníficos versos de Maria Teresa de Vascon-
cellos e Sá Grave.

Eu tremo, tenho respeito
e vou seguindo teus passos,
levas a capa no peito …
as bandarilhas nos braços!

Que se descrevem neste livro numa prosa sentida e sábia que «obriga» à sua leitura. 

Joaquim Grave

UM GRUPO DIFERENTE
PREFÁCIO
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P ortugal orgulha-se de possuir uma «Paisagem Cultural» única – o Montado, um ecossistema 
de excelência, em torno da qual se gera uma riqueza económica multifacetada. Da lezíria 
ribatejana à planura do Montado Alentejano, o toiro bravo de lide encontra aí o seu espaço 

de vida e desenvolvimento natural. 
 A chamada «Festa Brava», o espetáculo taurino, estão fortemente interiorizados desde a sua raiz, 

no maneio do campo, das suas espécies, e constituem algo de essencial, que assinala o culminar de 
todo um ciclo de trabalho, entrega e dedicação de inúmeras famílias, que integram o Montado e 
todos os seus ciclos naturais.

Na especificidade da Festa Brava Portuguesa, e com origens muito remotas no campo, existe 
também uma Arte, em Portugal, que constitui algo de único no mundo taurino, e que continua 
a causar a admiração de todos os públicos. Uma Arte amadora, não profissional, feita apenas de 
paixão, e que tem por motivação o orgulho de pegar e imobilizar um toiro, apenas com o uso das 
próprias mãos. A Arte da Pega, a Arte dos nossos Forcados. 

São Grupos Amadores, de múltiplas proveniências, que comungam de um gosto e de um culto 
comum, de aturada formação, treino e técnica próprios. Gente que dá de si o melhor que sabe e 
aprendeu, no momento mágico em que o animal investe, e se entrega com a força toda que tem, no 
fim de uma lide, que lhe emprestou determinada «crença» na bravura que o enformou. A prestação 
dos Forcados é sempre o culminar de todos os momentos altos da Festa de toiros Portuguesa.

São homens, na plenitude da sua força física, que comungam de uma ética comum, de princí-
pios e valores primordiais, que lhes são sempre necessários fora e dentro da arena. São «escolas» de 
vida, de camaradagem, e de saber fazer, que tornam o Forcado um ser especial, alguém para quem 
os valores das relações entre os homens nunca são coisa estranha, enfim, alguém que preza muito a 
sua Arte, e com ela sempre complementa a sua vida.

Esta obra historiográfica, dedicada ao Grupo de Forcados Amadores de Moura, conta-nos muito 
dessa vida, desse estar, e faz emergir também, de modo feliz, essa branca pérola Alentejana, que é Mou-
ra, naquilo que também tem de melhor: a sua gente. Neste livro, são muitos e saborosos os episódios, 
que se percorrem com o prazer da leitura, e nos ensinam como são os Forcados. São já cerca de 40 
anos de história que este Grupo tem em cima de si, desde a Feira de Setembro fundadora, com muitos 
bons, e alguns maus momentos, como em tudo na vida. Mas sempre, e em todas as circunstâncias, 
com a mesma fidelidade à Festa, e à terra cujo nome ostenta com o maior orgulho: Moura. 

Felicito vivamente assim, a presente edição, todos os seus protagonistas, autores, Cabos do Grupo, For-
cados, e agradeço também o sabor especial que tive na leitura destas páginas, bem como a distinção especial 
que me deram para aqui as apresentar. Longa vida aos Forcados Amadores de Moura. E... Sorte!

 
                                                                                     Elísio Summavielle

     (Director-Geral do Património Cultural)

FIDElIDaDE à FEsTa E a MOURa
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F eira de Setembro. Para os mourenses do raiar da década de 1970, a expressão era sinónimo 
de três dias de folia e de fuga à rotina que caracterizava grande parte do ano. Nas vésperas 
do 8 de Setembro, primeiro dia da feira, começavam a chegar as caravanas dos circos e dos 

carrosséis, as pistas de automóveis e o «poço da morte», as barracas de tiro e de comes-e-bebes. Mou-
ra animava-se com a presença dos feirantes, gente exótica, com linguajar e atitudes fora do comum. 
Porque o espaço que lhes estava reservado era sempre insuficiente – o chamado Largo da Feira, 
hoje uma área urbanizada –, as tendas transbordavam para as ruas vizinhas, enchendo-as de cores 
e aromas só nessa época experimentados. No ar pairava então o fino perfume dos pêros, o odor 
gorduroso das farturas – os populares «malacuecos» – e dos frangos assados. 

Manhã cedo ia-se à «corredoura», a zona da feira onde os negociantes de gado se concentravam para fazer 
os seus negócios. Varas de porcos, vacadas e rebanhos de ovelhas mudavam de mãos nessas ocasiões, em tran-
sações que podiam atingir cifras elevadas. A venda de muares, essa, era quase exclusiva da etnia cigana, mestra 
nas manhas de tão peculiar negócio. Um negociante com lábia podia transformar uma pileca ronceira numa 
égua de bela estampa aos olhos dum comprador desprevenido.

Ao anoitecer, as ruas da feira iluminavam-se. O sortilégio da luz, os sons que 
de toda a parte rompiam, os reclames do circo e dos carrosséis, entonteciam os 
visitantes. Numa só noite, a feira dava-lhes a provisão de sonho e otimismo de que 
precisavam para enfrentar o cinzento ramerrame do resto do ano. 

Uma das maiores atracções da Feira de Setembro eram os espectáculos 
taurinos. No primeiro dia, o mais nobre, realizava-se tradicionalmente uma 
corrida mista, com cavaleiros e espadas de primeiro plano. As ruas enchiam-
-se de cartazes coloridos, onde os nomes dos artistas apareciam em letras 
garrafais e a então vila de Moura tinha sempre o bonito cognome de «a das 
janelas floridas». 

A praça da Avenida Salúquia enchia-se ao anúncio das vedetas do toureio 
a cavalo do início dos anos 70, entre as quais pontificava a dupla José Mestre  
Batista-Luís Miguel da Veiga. Jovens e com estilos diferentes – mais «subversi-
vo» o primeiro, mais próximo dos padrões clássicos o segundo –, eram especial-I. 
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Feira de Setembro em Moura: 
vendedor de mantas (linóleo 
de Álvaro Fialho)
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mente vitoriados pelos aficionados mais novos. A pé, brilhavam 
os matadores José Júlio, Armando Soares, Mário Coelho e o mo-
çambicano Ricardo Chibanga, popularíssimo pela singularidade 
da sua origem africana. Para as pegas, o grupo mais requisitado era 
o dos Amadores de Évora, comandado pelo seu fundador, João 
Nunes Patinhas. Quanto aos toiros, pertenciam quase sempre a 
ganadarias da região, como a de Cabral Ascensão, que pastava na 
vizinha Herdade dos Alpendres. 

Mas a oferta taurina não se ficava por aqui. No dia seguin-
te, 9 de Setembro, havia sempre uma vacada ou novilhada «po-
pular», com um cartel encabeçado por cavaleiros amadores, ha-
bitualmente da região, e aberto à prata da casa no respeitante 
às pegas e à lide a pé. 

O 9 de Setembro era a oportunidade anual com que sonha-
va a rapaziada da terra com aspirações a singrar no mundo dos 
toiros. Entre temeridades e cambalhotas, às vezes com uma 
pega rija ou um lance bem desenhado, os forcados e novilhei-
ros de ocasião ora conquistavam os aplausos do público, ora 
o faziam rir com gosto. Registem-se, para memória futura, os 
nomes e apodos de alguns dos candidatos a espadas, que não 
atingiram a meta, mas conservaram a afición pela vida fora: 
Alexandre Liso (El Castigador), Mário Liso (El Maravilhita), Ro-
drigo Barreira (El Moro) e outros. 

No que toca à forcadagem, desde o início do século XX que 
existiam em Moura grupos de aficionados que se mobilizavam 
para pegar as reses que saíam à praça nas vacadas e outros festejos 
populares. Eram fundamentalmente amigos que pegavam para se 
divertir e fazer boa figura perante os seus conterrâneos. Terminada 
a vacada, extinguia-se o grupo. No ano seguinte, se tudo corresse 
bem, voltariam a juntar-se para novo divertimento.

Consultando antigos periódicos mourenses, como «A Pro-
víncia» e o «Jornal de Moura», deparamos com referências a 

diversos grupos de forcados locais. Nas corridas das feiras de Maio e Setembro da primeira metade 
do século XX surgem-nos formações como o Grupo de Forcados da Vila de Moura (1904); o Grupo 
de Moços de Forcado de Moura, de Carlos Pilé (1924); o Grupo de Forcados de Moura, de João 
Luiz Nobre (1928); os Forcados da Vila de Moura, de José Perdigão Rufino (1933);os Forcados 
Alentejanos de Moura e Reguengos, de Henrique Fialho (1943); o Grupo de Forcados de Moura, 
de Luís Moreira (1948) e o Grupo de Forcados Amadores de Moura, de Luís Costa Floreano 
(1951 e 1957). 

Nos meados da década de 60, as vacadas de 9 de Setembro eram pegadas pelos Forcados Acadé-
micos de Moura, que tinham como mentor e cabo José Maria Moita, mais conhecido por Bacalhau. 
Barbeiro de profissão, com oficina nos Cantos de João Mendes, José Maria Bacalhau selecionava 

anualmente os elementos do grupo que entrariam em ação na ansiada vacada – o único espetáculo 
formal em que os Académicos participavam. 

Durante algum tempo, Bacalhau não teve grandes dificuldades em formar o seu grupo para o festejo 
setembrino. Porém, a partir de certa altura a coisa complicou-se, pois os forcados disponíveis começaram 
a rarear. Em 1969, o cabo vê-se obrigado a recrutar cinco ou seis elementos pertencentes aum grupo de 
amigos, todos eles jovens e aficionados, que frequentavam os cafés da Rua da República, ao tempo a 
artéria central de Moura. Eram eles João Costa, José Manuel Floreano (Zé Manuel Diário), Júlio Saraiva 
(Julinho), António José Barradas, José António Costa (Jarengo) e Francisco Garcia. 

No ano seguinte, Bacalhau volta a abordar os mesmos rapazes, mas estes recusam-se a alinhar num grupo 
por ele chefiado. Pegariam a vacada sim, com outro cabo. O «Grito do Ipiranga» ressoou desde a Salúquia 
ao Sete e Meio. Num gesto de emancipação, o grupo da Rua dos Cafés con-
segue levar a sua avante e no dia 9 de Setembro de 1970 sai à praça de touros 
da sua terra, alardeando juventude e fortaleza de braços. 

As seis vacas que lhes saíram na rifa foram pegadas à primeira ten-
tativa, uma delas apenas com dois forcados: José Fernando Prazeres à 
cara e Júlio Saraiva a rabejar. A pega teve que ver. Imobilizada a vaca, 
Zé Fernando tem dificuldades em sair da córnea; para ajudar o compa-
nheiro, Julinho corre da cara para o rabo e do rabo para a cara. Quando 
um bandarilheiro tenta intervir, o rabejador sente-se ofendido. Co-
meça então uma cena de empurrões em plena arena, para gáudio da 
assistência e desespero de Zé Fernando, que não vê a hora de sair da 
cara da vaca...

O bom desempenho nessa memorável função leva os «independen-
tes» da «Rua dos Cafés» a sonhar alto. Nas mesas do Cantinho e do 
Peninsular, ao balcão das tabernas do João Filipe e da Aranha, germina 
o projeto de formação dum grupo de forcados digno desse nome. Um 
grupo para pegar qualquer toiro em qualquer praça, fardado com a re-
gulamentar jaqueta de ramagens, calção, meia branca, cinta e barrete. 
O principal já eles tinham: uma sólida amizade e uma afición inata. 
Depois, eram jovens: todos eles andavam entre os 15 e os 20 anos – a 
idade em que às dificuldades mais sérias se responde com uma sonora 
gargalhada. 

É difícil, senão mesmo impossível, atribuir a paternidade do Grupo 
de Forcados Amadores de Moura (GFAM) a alguém em particular. 
Num círculo de amigos, muito do que se faz não tem uma origem de-
terminada. Certo dia, alguém se põe a sonhar alto e lança para a mesa 
um projeto, ainda sem pernas para andar, pouco mais que uma inten-
ção. Os outros acham graça. Aperfeiçoam a ideia inicial, estruturam-
-na, dão-lhe forma, tornam-na apresentável. No final, o projeto acaba 
por ser coletivo. 

Assim sucedeu com o nascimento do GFAM. Mais do que obra de 
uma individualidade, ele foi fruto da vontade dos 16 rapazes que se 

Princípio dos anos 30: grupo de 
forcados de Joaquim Raposo. 
Como mascote, o pequeno 
Henrique Maria Fialho.

Outro grupo informal de 
forcados mourenses do início 
dos anos 30. Na primeira fila, o 
segundo a contar da esquerda 
era o conhecido aficionado 
Joaquim Alves Fernandes.

Existiram em Moura vários grupos 
de forcados informais, co-mo o de 
Luís Costa Floriano (em baixo, ao 
centro). A foto é de 1951.

Grupo de Forcados do 
Alentejo. Ao centro, o cabo, 
o mourense Rui de Lacerda 
(1945)

Grupo de forcados de 1950. 
Alberto Alves Fernandes pega 
de cernelha. O rabejador é 
Francisco Tojo (9-9-1950).

I.   Os alEGREs DIas Da FUNDaçãO 
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Esta decisão tinha, no entanto, algumas implicações. É que na praça de Moura não eram organizadas 
novilhadas, mas apenas a corrida de toiros de 8 de Setembro, ocupada por grupos de categoria, e a vacada 
do dia seguinte. Como o novel grupo não aceitava vacadas, a estreia na sua terra parecia uma miragem.

Só que, muitas vezes, as circunstâncias alteram-se – e nem sempre para pior. Tinham surgido por essa 
altura na região dois jovens cavaleiros amadores, ansiosos por rodar em praças de menor importância, 
antes de arriscarem voos mais altos. Falamos de José Francisco Crujo, de Beja, e de José Augusto Brito 
Limpo, de Safara. No Verão de 1971, os pais de ambos, tão entusiasmados como os filhos, acordam com 
Alfredo Ovelha a organização duma novilhada em Moura, no segundo dia da feira de Setembro. A facili-
tar as coisas, o facto do pai do cavaleiro de Beja, José Francisco da Cruz e Crujo, ser ganadeiro. Acertados 
todos os pormenores, a realização do espectáculo é dada como garantida: no dia 9 de Setembro, em vez 
da habitual vacada, a praça de Moura seria palco duma novilhada. 

Estava assim aberta uma via para o debute do grupo, e logo na praça da sua terra. Mas… onde 
paravam os forcados? Estávamos no mês de Agosto, tempo de férias, numa época em que não havia 
telemóveis e os próprios telefones fixos ainda não estavam ao alcance de todos. Uns estavam a banhos 
em Monte Gordo, um dos destinos de Verão privilegiados dos mourenses que podiam ir para praia, 
outros andavam por aí, em parte incerta. Apesar disso, Alfredo Ovelha arrisca, convicto que os rapazes 
acabariam por aparecer e não rejeitariam a oportunidade que em boa hora se desenhava. 

Esta decisão do empresário contou com um empurrãozinho de Rui de Lacerda, pai de Carlos e 
António Palma de Lacerda, antigo forcado dos grupos de Santarém e do Alentejo, figura querida e 
respeitada no mundo dos toiros. Em Agosto de 1971, de férias em Monte Gordo, Rui de Lacerda 

Julinho,  João Costa e o burro 
Oito de setembro de 1970, primeiro dia de feira em Moura. Júlio Rosado saraiva, Julinho, encaminha-se para a 

barbearia de Domingos Máximo, o Rapa, que durante a feira era transformada em «escritório» do empresário al-
fredo Ovelha, a fim de levantar o seu bilhete para a corrida de toiros. Como membro do grupo de forcados da rua 
dos Cafés,que atuaria na vacada do dia seguinte, Julinho tinha direito a assistir gratuitamente à corrida do primeiro dia. 

ao passar junto ao Hotel, vê «estacionado» à porta da extinta taberna do Reis um burro de bela estampa, 
enquanto o seu proprietário bebia descansadamente uns copos. Julinho vê no burro a oportunidade duma 
voltinha agradável e salta-lhe para o lombo sem hesitar. Com pose de grande cavaleiro, dá duas voltas ao quar-
teirão, sendo muito aclamado na rua dos Cafés.

Nesse entretanto, o dono do burro dá por falta da montada. alguém lhe diz que anda um rapaz a aproveitar-se 
dela e que já passou por ali duas vezes. «ah sim?! Pois à terceira vou apanhá-lo e nem sei o que lhe faço!»

à porta da barbearia do Máximo, Julinho exibia o burro perante os seus amigos forcados. «É meu. Comprei-o na 
feira há bocadinho, custou-me um dinheirão…» Como dali tudo se poderia esperar, a malta acreditou. João Costa 
quer experimentá-lo, ao que Julinho responde: «Não, pá, nem pensar. Tu não sabes montar…» Mas o amigo é tão 
insistente que Júlio acaba por ceder.

Nessa altura, já Julinho sabia que o verdadeiro dono do burro andava à sua procura. Diz então a João Costa: 
«Toma atenção, tens que fazer como eu te digo. sobes a galope a rua dos Correios, voltas para baixo no Jardim 
dos Mal Encarados e quando passares pela taberna do Reis vens a passo, não vá o burro ter algum aguamento…»

João Costa segue o trajeto indicado, no ritmo aconselhado por Julinho.  ao passar pela taberna, vê sair de lá o 
dono do burro, armado com uma cachamorra: «anda cá, malandro, que eu já te trato!» Rápido como um raio, o 
inocente saltou de cima do burro e só teve tempo de dar corda aos sapatos. 

Cá em baixo, na Rua dos Cafés,  Julinho só dizia: «a sova que o João tinha preparada para amanhã começa mais 
cedo. Não tarda nada, aparece por aqui todo roxo…» a malta dos «independentes», que já adivinhava o desfecho 
da cena, ria a bandeiras despregadas.

Euforia na estreia: Luís Alber-
to Lança, Zé Manuel Diário 
e Tó Maria Garcia (Moura, 9 
Setembro de 1971).

Primeira volta à arena: Chico 
Garcia saúda a afición de 
Moura (Setembro de 1971).

A primeira foto «oficial», em 
casa do cabo Tó Maria (9 de 
Setembro de 1971).
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O GFAM tivera a sua prova de fogo e saíra-se bem. O entusiasmo da malta redobra, mas nesse 
ano pouco mais haveria a fazer, dado que a temporada estava no fim. Agora, era deixar correr 
o tempo e esperar pela época seguinte.

 Que entretenimentos havia em Moura nesse ano da graça de 1971? Quem gostava de cine-
ma tinha sessões em certos dias da semana, no Cine-Teatro Caridade, se fosse Inverno, e na Espla-
nada Mourense, no Verão. Nesta última, podia-se escolher entre ficar nos bancos corridos da plateia 
ou nas mesas. Destinadas a uma assistência mais selecionada – casais, famílias, etc. –, as mesas eram 
em metal e tinham tampo redondo, à semelhança das que existiam em certos cafés. Gozando o 
fresco das noites de verão, matando a sede com um Sumol ou uma gasosa, os frequentadores da 
Esplanada Mourense deliciavam-se com os western-spaghetti de Trinitá, os filmes de kung-fu de Bruce 
Lee e as comédias de Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Fora o cinema havia o futebol, as sociedades 
recreativas dos Leões e dos Amarelos, as festas e os bailes em Moura e nas aldeias do concelho, a 
caça, a pesca e pouco mais. 

A maior parte do tempo livre era gasta à mesa dos cafés ou das muitas e castiças tabernas que existiam 
na vila. À época, Moura possuía três cafés, o Cantinho, o Peninsular e o Ideal, amplos, acolhedores, bem 
servidos de mesas, que eram para alguns frequentadores a sua segunda casa. Nesses cafés – dos quais hoje 
só resta o Ideal, muito modificado –  lia-se o jornal, discutia-se a atualidade, matava-se a sede e comiam-se 
petiscos tipicamente alentejanos. A lista era imensa: cachola assada, ciba, cogumelos, espargos, sardinhas 
e carapaus fritos, bacalhau assado, caracóis, carne frita, achigãs grelhadas, febras e um comprido etc. De 
Verão, os cafés montavam as suas esplanadas, que animavam ainda mais a já movimentada Rua da Re-
pública, conhecida, não por acaso, pela «Rua dos Cafés». 

Este convívio quotidiano às mesas do Cantinho e de tascas como a do João Filipe, a Aranha e 
outras, traz ao GFAM mais quatro elementos: António Rato Delgado, José Miguel Gonçalves (Ma-
gala), José Joaquim Oliveira (Zé Quim) e Mário da Costa Mansos.
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A corrida de 9 de Setembro decorreu 
como no ano anterior, o mesmo é dizer que 
Amadores de Moura estiveram em bom 
plano. Para pegar reses de José Crujo – o 
que já se tinha tornado um hábito – saíram 
António Maria Garcia, Jarengo, Toninho La-
cerda e Chico Garcia. Todos eles sujeitam 
os cornúpetos à primeira tentativa, o que 
lhes valeu os aplausos da afición mourense, 
cada vez mais entusiasmada com os «seus» 
forcados

Os aficionados mais novos eram particu-
larmente sensíveis aos feitos do grupo. Gras-
sava entre eles uma autêntica «febre», que irá 
estar na origem da criação do Grupo de For-
cados Juvenis de Moura, em finais de 1972. 
Este teve curta duração, mas, como adiante 
se verá, foram os Juvenis a assegurar a con-
tinuidade do grupo sénior, quando muitos 
dos mais velhos se ausentaram de Moura, 
para prosseguirem os estudos, trabalhar ou 
cumprirem o serviço militar.

Esta onda de entusiasmo que varria a pacata 
vila de Moura tinha razão de ser. Apesar do re-
duzido número de atuações, alguns elementos 
do GFAM já davam que falar, começando a ser 
observados com interesse por outros conjuntos. 

Era o caso de António Rato Delgado, um primeiro-ajuda de eleição; Zé Fernando e Toninho Lacerda, finos 
pegadores de caras; Chico Garcia e Jarengo, dois forcados de antes quebrar que torcer e importantíssimos pilares 
do GFAM; um bom rabejador, João Luís Garcia, e um competente par de ajudas, Chico Canudo e Blico. Os 
demais podiam não dar tanto nas vistas, mas chegavam para as encomendas. 

Três forcados de Moura tinham até jeito para o fado, demonstrando assim a estreita ligação entre 
este género musical e o mundo dos toiros: Zé Manuel Diário, autor e intérprete do Fado das Cabeças 
Partidas e dos Rasmalhos, Júlio Saraiva, o impagável Julinho, e, uns bons furos acima, Zé Fernando 
Prazeres. Dono de uma excelente voz, chegou a cantar em casas de fado lisboetas, ao lado de artistas 
consagrados. Quando os amigos se deslocavam a Lisboa, Zé Fernando servia «de ‘cartão-de-visita’ nas 
casas de fado, onde, aliás, depressa se adquiria grande à-vontade. Fomentava-se assim o espírito de que 
antes de pegar toiros era necessário, principalmente, muita diversão. O GFAM continuava assim fiel a 
si próprio: era um grupo de amigos que, ocasionalmente, pegava toiros.»4 

4  Idem, p. 6. 
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MEMÒRIAS
 
estórias dentro da história

Pode afirmar-se que o GFAM já existia antes de ter nascido.Teve um período de gestação bastante longo. 
Tanto quanto me recordo, à volta de nove anos!

Tudo começou por volta de 1962, quando alguns de nós fazíamos da Rua da Parreira o nosso pequeno 
mundo. Amigos de escola e/ou vizinhos de rua tornámo-nos companheiros inseparáveis.

Partilhávamos os mesmos gostos (alguns menos recomendáveis, como a tortura infligida às inocentes for-
migas que heroicamente transportavam o seu sustento roubado do celeiro na porta ao lado daquela em que 
sentados gostávamos de passar parte das nossas manhãs de Verão.)

Gostávamos de passear a trote ou galope montados na pequena carroça (inicialmente feita para ser puxa-
da por um carneiro) cujo motor era uma burrinha preta chamada Terrorista (estávamos na época da guerra 
colonial…)

A Terrorista era pau para toda obra! Chegámos a andar cinco miúdos, dos nove aos 12 anos, montados 
na dita pequena carroça que era, por vezes, o nosso veículo de deslocação à piscina do Sr. Carrilho nas tardes 
cálidas de Verão!

Este fermento de amizade ia dando os seus frutos e ano após ano o mundo da Rua da Parreira foi acolhen-
do mais gente amiga como o Jorge Lindorfe que trouxe consigo a arte de fazer lume com poucos meios, ou de 
encontrar grilos como ninguém ou ainda de dizer lenga lengas que só ele conhecia.

O Luís Alberto, trazido pelo seu tio, nosso querido e inestimável amigo, Dr. Alberto Fernandes, juntou-se, 
em boa hora, a esta leva de amigos.

Já nessa altura era o «juiz de serviço» pondo muitas vezes água na fervura das nossas pequenas e inevitáveis 
discordâncias.

Claro está, em tempo de aulas «cada um aos seus quintais»! No entanto, em tempo de férias, o ponto de 
encontro diário era «à porta do Tó Maria», na Rua da Parreira. 

De comum partilhávamos também o gosto pelo campo. O contacto frequente no campo, com as pessoas e 
os animais, despertou em cada um de nós uma verdadeira paixão por essa parcela da natureza que tivemos a 
felicidade de cedo conhecer.

Esta paixão pela natureza e pelas pessoas e animais que no campo viviam foram determinantes na forma 
como mais tarde passámos a encarar as touradas e os touros.

Alguém tinha cavalos? Sim. De burro já nós sabíamos andar. Então porque não a cavalo?
Dois ou três anos de intervalo. Era preciso amansar e montar a cavalo. Ninguém melhor para nos ajudar 

nesta tarefa do que o mestre informal, o saudoso Romão! Tal qual eremita, que por vezes vivia no moinho da 
barca do Guadiana, o Romão alimentava-se daquilo que a natureza lhe dava e que ele repartia sem cerimónia 
quando, por exemplo, lhe aparecíamos à porta do moinho a pedir para nos fazer um ensopado de peixe da 
ribeira. 

Os ingredientes principais eram arranjados num ai: Bastava pôr a cadela chamada Braboleta a pescar, ou 
recolher algum peixe preso num guelrito, e juntar alguns poejos e/ ou hortelã da ribeira apanhadas nas ime-
diações do moinho. Uns cortavam cebola às rodelas, outroso tomate, alguém migava as sopas. Uma frigideira, 
azeite, água da ribeira, etc. e numa hora de tempo tínhamo-nos divertido, cozinhado, e o banquete estava pronto 
e servido no chão de pedra do moinho! Que delícia!...
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Desviei-me do principal. O Romão possuía o raro dom de entender e fazer-se entender pelos animais. Cães 
e cavalos, para ele, não tinham segredos. 

Este intervalo de dois a três anos, que durou até 1966, deu azo a muita carga de «cavalaria rusticana», quer nas 
imediações de Moura, quer nas idas mais longínquas para os lados de Barrancos. Estragos destas campanhas:

Algumas parelhas de coices, uma ou outra queda sem consequências e um cavalo com um aguamento… a 
sorte é que tínhamos sempre por perto o Dr.Domingos Garcia, médico veterinário, grande profissional e amigo, 
e, sobretudo um grande Homem.

Esta «tropa de cavalaria» viveu momentos únicos de trabalho/diversão nas operações de lavagem, secagem, 
enceramento e polimento de arreios, fivelas, barbelas, freios, estribos etc. Tudo tinha que estar a brilhar no primeiro 
dia da feira de Setembro. Os bastidores desta azáfama era novamente o quintal da casa do Eng. Francisco Garcia, 
e o chefe desta orquestra de pequenos aprendizes era o saudoso Serra, homem paciente, de boas maneiras e grande 
sabedoria popular, empregado de longa data da casa do Engº Garcia.

Esta altura da feira de Setembro, em Moura, despoletava em nós grandes sonhos e delirávamos com os 
passeios em grupo, a cavalo, pelas ruas da vila e pela corredoura da feira, e com as visitas aos curros da praça 
de touros onde observávamos os animais que iriam ser lidados na corrida do 1º dia da feira, 8 de Setembro. Era 
um fervilhar indescritível de emoções!

Foi também por esta altura, por volta de 1966, que a vontade e o medo nos foram empurrando para 
próximo de bezerros e novilhos. Gado manso: mertolengos e alentejanos. Tinham de ser ferrados. Tinham que 
ser agarrados. As ferras no monte do Castelo constituíram um detonador natural que fez chegar mais amigos 
ansiosos por mostrar a sua valentia e audácia. Chegaram o Carlos e o Toninho Lacerda, João Luís Garcia, o 
António Barradas, o Zé Fernando Prazeres.

O medo passava como por encanto! Aos dois a dois, de cada vez, lá íamos «agarrar o bicho». Um à cernelha, 
outro ao rabo. Pinotes e mais pinotes que acabavam, inevitavelmente, com o animal imobilizado no chão e no 
ar o cheiro característico do pêlo e do couro queimados pelo ferro em brasa.

Não raras vezes algum de nós se magoava mas era queixa de pouca dura.
Cada pega era um motivo de orgulho!
Cada ferra cimentava o espírito de grupo. Os mais pequenos, na altura, Armando, Domingos, Nuno e 

Fernando Garcia, começavam a interessar-se.
No final de cada ferra a crítica ponderada do melhor e do pior das nossas atuações, feita pelo Engº Garcia, 

enchia-nos de vaidade e dava-nos força para ir em frente.
O passo seguinte foi a vontade de enfrentar um «bicho bravo»! Não interessava se era vaca ou novilho. 
As festas populares das aldeias circundantes a Moura tornaram-se os palcos ideais para pôr à prova a nossa 

valentia inseridos em grupos de outros rapazes, normalmente de Moura, mais velhos do que nós, mas com a 
mesma paixão. Arenas improvisadas, circundadas por carros de parelha e reboques de trator, tornaram-se os 
palcos das nossas atuações em vacadas. Póvoa de S. Miguel, Amareleja, Safara, Santo Aleixo da Restauração 
e Sobral da Adiça foram os locais recônditos onde se obtiveram os nossos pequenos primeiros êxitos que, diga-se 
de passagem, saboreávamos com o mesmo prazer que sentiria qualquer grande figura da festa ao triunfar numa 
catedral do toureio! 

Foram alguns anos, três ou quatro, destas experiências inolvidáveis que terminavam, invariavelmente, num 
baile nas sociedades recreativas locais e, não raras vezes, fechava-se a noite, já madrugada, à volta dum alguidar 
de açorda da qual todos comiam.

Existia em Moura desde que me recordo, uma tradição ligada à tauromaquia, na sequência da qual era habitual, 
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no segundo dia da feira de Setembro, a realização dum espetáculo taurino informal, vacadas ou novilhadas, com a 
participação de cavaleiros amadores e um grupo de forcados, constituído espontaneamente por rapazes de Moura, que 
se juntavam, expressamente nessa ocasião, para pegar essas vacas ou novilhos.

Nos anos de 1968 a 1970 alguns dos elementos fundadores do GFAM tiveram o ensejo de participar, com 
maior ou menor frequência, nas atuações desses grupos dos quais recordo, em particular, o Grupo de Forcados 
Académicos de Moura, capitaneados por José Maria Bacalhau.

Chegamos a 1971. Desde as brincadeiras de crianças haviam passado nove anos. Nove anos de diversão e 
boa disposição. Nove anos a ter orgulho da nossa terra e dos seus costumes, a aprender a gostar e respeitar a 
vida do campo, a olhar com respeito para os animais.

Nove anos de aprendizagem, criando, fortalecendo e cimentando amizades, descobrindo e partilhando a 
alegria e a tristeza, os bons e os maus momentos.

A semente que havia sido lançada há nove anos atrás germinou neste «terreno fértil da amizade». O GFAM 
nasce assim, espontaneamente, da vontade dum grupo de amigos que sentiu a necessidade de criar, em Moura, um 
grupo de forcados que desse continuidade aos seus ideais de solidariedade e companheirismo.

Dia 9 de Setembro de 1971, numa cerimónia singela, Tó Maria, Xico Garcia, José António Costa, António 
Barradas, Francisco Lacerda, Carlos Lacerda, António Lacerda, Jorge Dias, Francisco Sena, João Luís Garcia, 
José Fernando Prazeres, Luís Alberto Lança, João Costa, Moita Flores, Júlio Saraiva, e José Manuel Floreano, 
ergueram 16 cálices de vinho do Porto. Um brinde ao presente e ao futuro. Estava fundado o grupo! 

        F. L.
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Mas este núcleo original do GFAM, apesar dos seus laços de sólida camaradagem, estava prestes 
a desmembrar-se. Os bons tempos da adolescência, idade de ouro que vai e não volta, tinham 
terminado. Chegara a altura em que as contingências da vida traçam caminhos diferentes para 

cada um, e às brincadeiras despreocupadas se sucedem as responsabilidades profissionais. 
Tó Maria, Chico e João Luís Garcia vão estudar para Lisboa, assim como Luís Alberto Lança. Jorge 

Dias vai para Santarém, Blico para Coimbra, Zé Manuel Diário para Vila Franca e João Costa para Beja. 
Carlos Lacerda, seu irmão Toninho, Chico Canudo, Zé Fernando e Zé Quim ingressam na Escola de Re-
gentes Agrícolas de Évora. Jarengo, um caso à parte, decidiu ir de férias para o Algarve, dizendo que vol-
taria «quando estivesse ‘teso’». Ao que Zé Manuel Diário replicou: «Teso? Teso já ele foi…» Só regressaria 
quatro anos depois, em 1976, após umas «férias» muito mais longas que o previsto…

O vazio deixado por tão valiosos elementos afetou a moral coletiva. O sonho de construírem um 
grupo de forcados revelava-se muito mais duro e difícil do que a ingenuidade dos tempos iniciais 
fazia supor. Não bastava a afición, o pelo na venta, as ganas de se porem diante de novilhos e toiros; 
era preciso também uma organização e uma logística que eles desconheciam. 
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Safara, 1973: João Luís 
Garcia firme a rabejar 

Chico Garcia, cabo entre 
1973 e 1974.
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A vontade de voar mais alto levou três membros do renovado GFAM, José Maria (Canibal), Carlos 
Araújo e Francisco Derriça Mendes (Périca) a procurar o empresário Alfredo Ovelha, nos finais 
de 1974. Estava na altura de lhe dar a conhecer as mudanças verificadas no grupo e as suas reno-

vadas ambições. Almoçam juntos e desde logo se estabelece uma relação de empatia entre o velho taurino 
e os três rapazes, especialmente com Périca, pelo qual Ovelha veio a nutrir grande afeição. O empresário 
fica favoravelmente impressionado com os propósitos do trio, e, honrando o prometido quando o grupo 
dava os primeiros passos, decide dar-lhes a mão sem mais rodeios. Naquele momento, porém, pouco ou 
nada podia fazer. Vivia-se o período do defeso e o meio taurino encontrava-se em hibernação. Aconselha-os 
apenas a treinarem com afinco e a ganharem experiência. Quanto ao resto, podiam estar descansados que 
na temporada seguinte – a de 1975 – ele lhes conseguiria algumas corridas. 

O trio regressou a Moura hipermotivado. Se tudo corresse bem, iam romper no difícil mundo dos toiros. 
Na nova tertúlia do grupo, uma casa na Rua Serpa Pinto arranjada por José Henrique Travelho, o Cegarrega, 
traçam-se planos para o futuro, revivem-se os bons momentos passados e fazem-se as costumeiras farras. Os 
treinos, esses, decorrem principalmente na herdade dos Outeiros, solar da ganadaria Crujo. 

No início de 1975, Alfredo Ovelha convoca José Maria Guerreiro, Périca e Carlos Araújo para 
lhes participar que se iria realizar em Moura, na feira de Maio, um grande festival a favor do Fundo 
de Assistência dos Toureiros Portugueses. Falando com o presidente do Fundo, o antigo matador 
de toiros Diamantino Vizeu, Ovelha conseguira que o GFAM fosse escolhido para pegar. A notícia 
enche de contentamento os rapazes, que já se vêem a dar a volta ao redondel da Avenida Salúquia, 
no meio dos ensurdecedores aplausos dos seus patrícios…

Enquanto não chega o dia do desejado festival, o grupo reforça-se com novos elementos. Ao abrir da 
temporada, entram o safarense Manuel Barradas, Lourenço Martins (Tiçanito) e Francisco Almeida Bravo 
(Compadre Chico); meses depois, é a vez de Manuel Garcia Limpo (Salsichón) e Vítor Beltrão. 

Eis que se aproxima Maio, mês taurino como poucos. Mês em que, no dizer do poeta, os toiros 
são bravos e os cavalos corredores. A feira traz o bulício às ruas de Moura. Os cafés e restaurantes 
estão cheios. Por toda a vila circula o carro que anuncia as touradas, espalhando mãos-cheias de pro-
gramas e pasodobles roufenhos, extraídos dum megafone pré-histórico. Tudo estava a postos para 
o festival organizado pelo Sindicato dos Toureiros, a favor do seu Fundo de Assistência. O cartel IV
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Como o Manuel Barradas costumava guardar as flores que recebia nas voltas à arena, rosas era o 
que não faltava lá em casa. A mãe não esteve com modas e preparou-lhes um chá de pétalas de rosa, 
que os cinco forcados de barba rija beberam com agrado. 

A temporada de 76 encerrou com a já habitual presença na corrida das Festas de Nossa Senhora 
do Carmo. Frente a reses de Cabral Ascensão, intervieram Francisco Tojo, Lourenço Martins, José 
Maria Guerreiro e outra vez Manuel Barradas, que emendou o colega Vítor Beltrão, violentamente 
colhido. O ano do GFAM terminou com um saldo de nove corridas. 

Já aqui referimos o gosto do ganadeiro José Crujo pelas brincadeiras, umas mais ligeiras, outras 
um tanto pesadas. Das pesadotas foi aquela que o GFAM testemunhou, numa ferra de gado bravo 
na Herdade dos Outeiros, no Inverno de 1977. 

Conta quem esteve presente que, a meio da ferra, o ganadeiro mandou retirar uma garraia dos 
currais, alegando que estava doente e deveria ser tratada. Com a cumplicidade de alguns forcados, 
o animal foi encerrado num compartimento anexo à sala onde iria decorrer o almoço. Estava-se 

mesmo a ver que dali não sairia coisa boa… 
Com a presença de muitos convidados, a 

ferra decorreu como habitualmente. Seguiu-se 
o almoço, que começou animado e na melhor 
boa disposição. Quase no fim, José Crujo man-
da discretamente fechar à chave a porta da sala 
onde o repasto decorria. Põe-se detrás duma 
grande talha de barro e diz ao maioral que pode 
servir a «sobremesa». Então, em vez de apetecí-
veis doces, os convidados vêem irromper pela 
sala a vaca «doente», que armou a confusão que 

facilmente se imagina. Ninguém se safou à «sopa de corno»: havia pratos e panelas pelo ar, gente 
escondida debaixo da mesa, outra pendurada nas traves do telhado. O maioral Zé Pátinha apenas 
dizia: «Ai os meus ricos móveis… ó patrão Zéi, e agora quem é que mos paga?» Detrás da talha, o 
ganadeiro ria a bandeiras despregadas. 

O dia não acabou aqui. Após o almoço, Zé Crujo conseguiu que um dos convidados, Carlos 
Água-Doce, toureasse a cavalo uma vaca. Acabou de o convencer dizendo-lhe que tinha ali uma 
montada tão bem ensinada que o cavaleiro não precisava de fazer nada, ela toureava sozinha…

Tratava-se, como não demorou a perceber-se, de mais uma paródia. A pileca, que nunca tinha 
visto uma vaca, dava voltas e mais voltas ao tentadero, sofria encontrões de todos os lados, enquanto 
Ti Zé Crujo recomendava: «Vá, Carlos, agora de frente…» Apertado pela vaca, Água-Doce só con-
seguia balbuciar: «Olhe que a besta não é o Ferrolho5…» Como seria de prever, a «lide» acabou com 
cavalo e cavaleiro no chão. 

Mas Água-Doce queria mesmo ser cavaleiro tauromáquico. Por isso ouviu com agrado os for-
cados de Moura prometerem que tudo fariam para o incluir na vacada do segundo dia da feira de 
Setembro seguinte. Promessa cumprida, o amador Carlos Água-Doce saiu à praça, mas o que sobres-
saiu na sua atuação foram duas aparatosas quedas e a perda das esporas. 

Na mesma vacada, estreou-se o «matador» José Flores, El Príncipe Gitano, que, quando citava a 
vaca, tirava um pente do bolso e vá de se pentear… Terminado o espetáculo, o «artista» dirigiu-se 
a Alfredo Ovelha para receber os seus honorários. Quando voltou, dizia à boca cheia que tinha 
recebido dois contos de réis, mas houve quem não acreditasse. Francisco Périca, que tinha montado 
o cartel da vacada a pedido do empresário, interpelou-o: «Tanto? Só acredito se me mostrares as 
notas…» Na sua pronúncia calé, José Flores respondeu-lhe: «Aím, sim. Eu já tinha cá adiantado do 
senhor Ovelha 1950 mérreis, agora fizemos o acerto. Tão aqui os 50 mérreis», dizia ele, mostrando a 
Périca uma nota de 50 escudos. 

5  Alusão a um célebre cavalo de João Moura. 

Vítor Beltrão e Manuel Pica 
(Moura 1976).

Confiança entre o grupo: 
António José Barradas, Zé 
Maria Guerreiro, Zé Henrique, 
Chico Garcia e Carlos Araújo 
(Moura, Setembro de 1976).

Os dois Manuéis (Moura, 
1975).

IV.   a VEZ DOs JUVENIs
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Q uando um grupo agrada ao público duma determinada praça, quase sempre repete. Tratando-
-se de praças que oferecem uma ou duas corridas anuais, habitualmente em datas festivas, 
forcados que triunfem um ano têm quase conquistado o «direito» a atuar no seguinte. E se os 

êxitos têm continuidade, aquela data entra no calendário de espetáculos certos do grupo.
Assim aconteceu, a partir de certa altura, com o GFAM. Em 1977, depois de atuarem em Mou-

rão, numa corrida em que António de Portugal e o venezuelano Pepe Luís Nuñez estoquearam dois 
hastados do Dr. António Silva, os rapazes repetiram em Vila Real de Santo António. Tal função é 
ainda hoje recordada, por ter sido a primeira em que o grupo pegou de cernelha.

Foi logo o primeiro da noite, um animal de córnea fechadíssima, da ganadaria de João Coelho 
Capaz. Era impossível um forcado caber no estreito intervalo dos cornos do toiro, e por isso foi 
necessário recorrer à pega de cernelha. 

Dos grupos de forcados portugueses apenas o de Santarém mantinha a tradição da cernelha, 
talvez por no seu passado ter contado com grandes praticantes, como a dupla Ricardo Rhodes 
Sérgio-Jorge Duque. Os outros só excecionalmente a executavam em praça, limitando-se a treinar tal 
especialidade nas ferras de gado manso, contando com a hipótese de um dia terem de a realizar. A 
partir de 1975, porém, com a ocupação de numerosas herdades alentejanas no contexto da Reforma 
Agrária, deixaram de se efetuar ferras de manso. Em consequência disso, muitos dos forcados que 
nesses tempos se iniciaram nunca tinham executado pegas de cernelha, nem sequer em treinos.

À falta de um cernelheiro especializado, saiu à arena o cabo José Maria Guerreiro, acompa-
nhado do rabejador Nuno Garcia… e fosse o que Deus quisesse. A rapidez com que é executada 
uma pega de cernelha depende muito da facilidade com que o toiro encabresta, isto é, se deixa 
rodear pelos cabrestos, permitindo assim a aproximação dos forcados. Na única oportunidade 
em que o de Coelho Capaz meteu a cabeça no meio dos cabrestos, Zé Maria e Nuno caem-lhe em 
cima. Porém, o cabo não consegue segurar-se e sofre um violento derrote. Leva uma sova à antiga 
portuguesa, que o deixa inconsciente e obriga ao seu transporte para o hospital. A malfadada 
cernelha seria consumada por Manuel Barradas, com Nuno Garcia a rabejar. Os restantes adver-
sários foram pegados por Jarengo, que à saída do toiro se desequilibrou e partiu uma mão, e por 
Manuel Limpo Salsichón.
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Outros toiros deram guerra nessa temporada. Os de Cabral Ascensão, por exemplo, na Feira de 
Setembro. A primeira parte da corrida foi para esquecer. José Maria Guerreiro abre praça, mas ao 
fim de cinco tentativas o toiro continua senhor da situação. Felizmente, Manuel Barradas dobrou-o 
com eficácia. O cabral que se seguiu não foi melhor bisca. Derrotou o forcado Manuel Jacinto da 
Encarnação (Pisanito), tendo sido dominado à segunda tentativa por Manuel Limpo, com ajuda de 
António Félix. A segunda parte foi completamente diferente. José Luís Pires (Xarata), bem ajudado 
por Francisco Borges, e Vítor Beltrão pegam com galhardia os dois últimos toiros, encerrando de 
forma positiva um festejo marcado por várias «sovas».

Duas semanas depois, o GFAM desloca-se a Elvas, para atuar na corrida da Feira de S. Mateus. 
Na comitiva foi o conhecido Ti Abel, tio do cavaleiro José Mestre Batista, que residia em Moura. 

Os toiros para essa tarde estavam grandes, como confirmaram Humberto e Carlos Araújo no sorteio. 
Ao almoço, em casa do amigo Jorge Dias, que por motivos profissionais se tinha transferido para Elvas, os 
dois forcados transmitiram ao Ti Abel as suas pouco tranquilizadoras impressões sobre os hastados. 

Após o almoço, Ti Abel encontra-se com Mestre Batista, que lhe pergunta pela malta de Moura. 
Responde-lhe Abel: «Olha, Tita, a corrida está tão grande que quando cravares o primeiro comprido 
já os mocitos vão para lá de Juromenha…»

O prognóstico não se confirmou. Manuel Jacinto, Manuel Barradas e Vítor Beltrão rubricaram 
três grandes pegas, com preciosas ajudas de Carlos Araújo e Manuel Pica. Ao jantar, Ti Abel dizia: 
«O Tita hoje esteve do melhor, mas vocês foram os triunfadores. Bebam lá mais uma garrafita que 
pago eu.»

V.    êxITO E TRaGÉDIa

Foi também em 1977 que o grupo passou a ter uma nova tertúlia em 
Moura. Ficava numa casa da Rua Luís de Camões, perto do Largo da Latôa, 
cedida por D. Vanise Raposo, viúva do grande aficionado Joaquim Raposo. 
Outro ponto de encontro da rapaziada passou a ser o bar O Tarro, recente-
mente aberto por José Andaluz Baleizão (Zé Grande). Amigo incondicional 
do GFAM, Zé Grande era confidente dos forcados e mediador em alguma 
discussão que havia entre eles. O Tarro, cujas paredes estão repletas de fotos 
do grupo, continua ainda hoje a ser local de encontro e convívio dos forcados 
mourenses.

Falando de convívios, o grande acontecimento de 77 foi sem dúvida a 
festa campera realizada em Novembro, na herdade de D. Maria, pertença 
do pai de Chico Tojo. A pândega merece pormenorizada descrição, pelos 
episódios vividos e pela comicidade de algumas das personagens presentes. 

Chico Garcia, Zé Manuel Diário, Zé Magala e Jarengo foram de véspera. Meteram-se na barca que 
fazia a travessia do Guadiana (a herdade ficava do outro lado do rio) e logo ali «enxugaram» um gar-
rafão de vinho. Foi o ponto de partida para uma grande noitada, tão grande que acabaram a dormir 
no palheiro. E ainda a festa não tinha começado…

Os convidados chegaram no dia seguinte: a madrinha do grupo, Maria do Carmo Lacerda, José Crujo e 
o filho, o cavaleiro Varela Crujo, o «aspirante» Carlos Água-Doce, Sebastião Índia Fernandes, Mário Barros, 
Zé Grande, o Dr. Alberto Alves, o almirante Jóia, Ti Abel, Armando Venâncio e Elias Salgueiro (hoje o frade 
dominicano Frei Elias, detentor da ganadaria de S. Martinho). 

Compareceu também o célebre Paco de Amareleja, que costumava seguir o grupo e assistir aos 
treinos, por vezes na companhia dos seus amigos Manuel do Pico e João Badalo. Entre Paco e Cegar-
rega existia uma grande competição, pois ambos se gabavam de fazer o melhor caldo de peixe do 
rio da margem esquerda do Guadiana. Nessa memorável festa, Paco deliciou os convidados ao fazer 
umas «cortesias» pelas ruas do monte com a sua Renault 4L, a que chamava Cagada. Com o forcado 
Francisco Nunes (Rato) de pendura, a Cagada até ladeava como os cavalos de toureio… 

A festa incluía também uma pequena caçada, que teve como vedetas Carlos Lacerda (Máquina) e a 
sua cadela coelheira, a Florbela. A cada tiro, a Florbela escondia-se detrás das pernas do dono, pois, dizia 

Feira da Golegã de 1977: 
a «embaixada» do GFAM, 
formada por Vítor Beltrão, 
Jarengo, Humberto Prazeres 
e Zé Maria Guerreiro, com 
Varela Crujo e Frederico 
Carolino.

Joaquim Alves Fernandes e 
Sebastião Índia Fernandes, 
festa em D. Maria.

Pândega em D. Maria: Ton-
inho Lacerda, Toi Zé Barradas, 
Chico Garcia, Zé Magala e Zé 
Maria Guerreiro.

Na Feira de Setembro de 
1977, os toiros de de Cabral 
Ascensão deram guerra. Que 
o diga o cabo José Maria 
Guerreiro.

Dominando um difícil 
«pupilo» de Cabral Ascensão 
(Moura, Setembro de 1977).

Manuel Garcia Limpo na 
cabeça de um toiro de Cabral 
Ascensão (Moura, Setembro 
de 1977).

Francisco Tojo, um dos bons 
rabejadores que passou pelo 
grupo (Moura, 1977).
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companheiros anteriores pegara à primeira, consolidando a feliz apresentação do grupo alentejano.»
O crítico João de Bragança, do jornal «O Dia», ajuizou: «Os Forcados Amadores de Moura, capita-

neados por José Maria Guerreiro, executaram três grandes pegas com o grupo muito coeso. Pegaram 
Vítor Beltrão (volta), Armando Ressurreição (duas voltas, chamada aos médios) e Manuel Barradas 
(duas voltas, ovação), na pega da noite.»

O triunfo foi condignamente comemorado com uma ceia na Cervejaria dos Anjos, à porta fecha-
da, oferecida por Domingos Costa. Esteve presente Zé Grande, que com os seus cantares alentejanos 
ajudou a prolongar a festa até de madrugada. Nos dias seguintes houve quem aproveitasse para correr 
as capelinhas da noite lisboeta. Foi o que fizeram o cabo Zé Maria, Carlos Araújo, João Luís Costa e 
Bobicas. Na viagem de regresso a Moura, o quarteto fez escala em Vila Franca para um petisco a convite 
de Zé da Burra, forcado dos Amadores de Lisboa. 

Antes de ir a Lisboa, o grupo pegou em Albufeira. As desloca-
ções ao Algarve eram designadas humoristicamente pelos mouren-
ses como a «campanha do tomate», pela relativa importância das 
praças e pelo facto de a assistência ser quase toda composta por 
turistas. Como em muitas delas saíam toiros corridos, eram uma 
oportunidade para os novos elementos provarem o seu valor. 

Não foi o caso desta função em Albufeira. Os toiros de David 
Ribeiro Telles eram puros, tendo sido lidados pelo próprio gana-
deiro – consagrado mestre do toureio equestre – e por seu filho 
João. Pelo GFAM, pegaram Vítor Beltrão e Armando Ressurrei-
ção, ambos à primeira. Mostraram-se merecedores de confiança os 
elementos recentemente admitidos: Francisco Moura Teles (Radar), José Bento Batista, João Luís 
Costa (Pantufeira) e José Alberto Osório (Galego). Este último ficou para a história do grupo como 
um primeiro ajuda de eleição, sempre com pouco tempo para brincar, pois no seu entender os «su-
periores» interesses do grupo estavam acima dos divertimentos…

A «campanha do tomate» prosseguiu em Portimão, com toiros de D. Maria Ana Passanha, um dos quais fez 
grande parte do grupo passar pelo hospital. Radar deu conta do primeiro sem grandes apertos. Os problemas 
vieram com o segundo, um verdadeiro «regalito». José Bento Batista, que nessa noite se estreava, foi derrotado 
ao fim de três tentativas. Seguiram-se Vítor Beltrão e Manuel Ramos da Cruz, que também não o conseguiram 
pegar. Só ao sétimo intento o adversário se rendeu, às mãos de Vidigueira. Felizmente, o último não repetiu as 
graças do «irmão», sendo pegado à primeira por José António Jarengo.

Os estragos provocados pelo segundo passanha foram consideráveis. Transportando forcados 
para o hospital, o carro de Domingos Costa parecia uma ambulância. Na última viagem, reparando 
que alguns não estavam assim tão maltratados, disse-lhes: «Rapaziada, podemos voltar à praça que 
a corrida já acabou. Quem quiser, venha comigo.» Encheu o carro. Porém, para surpresa da malta, 
ainda havia um toiro para pegar. Tinham sido bem enganados… 

 Para a corrida da Feira de Setembro, em Moura, todos estavam a postos. No pátio de quadrilhas, 
à espera do toque do clarim, Manuel Limpo queixava-se ao Humberto: «É pá, não sei o que se passa, 
tenho os sapatos apertadíssimos.» «Não», respondeu-lhe o seu interlocutor, «isso não é dos sapatos. 
Tu é que não cortaste as unhas…»

Os exemplares de Cunha e Carmo saídos nessa tarde encontraram pela frente Manuel Barradas, José 
Luís Pires, que nessa tarde se despediu, e Vítor Beltrão. Barradas e Xarata pegaram à primeira tentativa, 
Beltrão à segunda. Com mais este meritório desempenho, o grupo mostrou aos seus conterrâneos que 
podiam continuar a orgulhar-se dos forcados que tinham.

Mas na lista das presenças do grupo na praça da sua terra, existia uma lacuna: o GFAM nunca 
tinha pegado seis toiros em solitário. Alentado pela boa prestação na feira de Setembro, o cabo José 
Maria Guerreiro pediu a Glicério Paulo e António Sousa, à data empresários do tauródromo mou-
rense, que o GFAM pegasse em solitário a corrida das Festas de Nossa Senhora do Carmo. Estes 
acederam de boa vontade e o festejo ficou apalavrado.

Ao saberem desta combinação, algumas pessoas começaram a pressionar Guerreiro para que dividisse 
a corrida com outro grupo da região. Desagradado com estas manobras, o cabo toma então uma decisão 
radical: sem ninguém esperar, anuncia que abandonará o comando do GFAM na corrida das festas. 

Boa pega de Manuel Bar-
radas pela Feira de Setembro 
de 1979.

O grupo com Domingos 
Costa e o popular Plácido 
(Moura, 1979).

V.    êxITO E TRaGÉDIa
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A proclamação apanhou toda a gente de surpresa. À partida, ninguém estava preparado para suceder 
a um cabo tão carismático como José Maria Guerreiro. Quando a impossibilidade de continuação dos 
mais velhos comprometeu o futuro do GFAM, tinha sido ele a tomar as rédeas da situação, com o apoio 
indefetível dos seus companheiros. Em cinco temporadas, Guerreiro conduzira os Amadores de Moura 
a um patamar de prestígio e respeitabilidade invulgares num grupo do interior do país. 

Mas um grupo de forcados não pode subsistir sem cabo. Para a eleição do novo timoneiro, foi 
agendada uma reunião em casa do Dr. Domingos Garcia. Uma vez mais, a designação foi pacífica. 
Por unanimidade, a escolha recaiu no elemento mais antigo do grupo, homem experiente e forca-
do com provas dadas: José António Jarengo. A princípio, não queria aceitar. Achava que não tinha 
perfil para cabo, que o seu espírito libertino não se coadunava com funções de comando. Naquele 
contexto, porém, era o mais adequado para suceder a Guerreiro. Embora contrafeito, Jarengo não 
virou a cara à responsabilidade e aceitou o lugar.

Contra ventos e marés, a corrida dos seis toiros para o grupo de Moura foi anunciada. Só que a chuva 
resolveu estragar as festas e o espetáculo acabou por não se realizar. Hoje, decorridas mais de três décadas, 
José Maria Guerreiro reconhece que a sua decisão pecou por alguma imaturidade. Afinal, o grupo estava 
com ele e os empresários não renegaram o compromisso assumido. Mas a decisão estava tomada e Guer-
reiro não voltou com a palavra atrás. Coisas que se fazem quando se tem 24 anos…

A mudança de cabo e a despedida de José Maria teve lugar a 11 de Novembro, Dia de S. Marti-
nho, em Portimão. Outra vez toiros de D. Maria Ana Passanha, grandes, difíceis e com o sentido 
que lhes davam os cinco anos de idade. Abriu praça, com pouca fortuna, o cabo que se despedia. 
Três vezes vai à cara do toiro, outras tantas é desfeiteado. À última, vai parar ao hospital. Emenda-o 
Jarengo, com uma pega poderosa. Frente ao segundo, Armando Vidigueira não teve melhor sorte, 
pois só à quinta tentativa conseguiu submeter o antagonista. 

Os malfadados passanhas são esquecidos na cervejaria Lúcio. Ali, numa noite de Novembro de 
1979, encerrava-se um ciclo da vida do GFAM. O romantismo que tinha presidido à fundação do 
grupo, expressão do ambiente social que o rodeava, esfumavam-se com o dobrar da década de 70. A 
sociedade portuguesa, de que o ambiente taurino é uma miniatura, namorava agora novos valores, 
mais pragmáticos, mais utilitários, mais individualistas. Melhores? Piores? Para evitar juízos de valor, 
sempre subjetivos, assentemos apenas em que eram diferentes. 

V.    êxITO E TRaGÉDIa
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José António Costa, o novo cabo do GFAM, tinha uma larga e diversificada experiência de vida. De 
porte altivo e personalidade aventureira, fora como voluntário para a guerra colonial, tendo lutado 
como paraquedista em Moçambique. Ali viveu horas difíceis e sofreu ferimentos que o levaram a 

ser hospitalizado em mais de uma ocasião. «Tive duas vezes o biombo como companheiro», costumava 
dizer, por graça, José António. O biombo, esclareça-se, era colocado ao lado da cama dos feridos quando 
as esperanças de salvação eram poucas.

A relutância com que José António aceitou a chefia do grupo, por se considerar um forcado 
igual a tantos outros e não gostar de cargos de mando, indiciava que seria um cabo de transição. 
Quando surgisse um elemento mais vocacionado para cabo, o cargo mudaria de mãos com inteira 
naturalidade. Enquanto esse momento não chegou, Jarengo aplicou-se nas 
funções de comando, com a preciosa ajuda do seu amigo Humberto Praze-
res. Por ser um dos mais antigos elementos do grupo, Humberto era o braço-
-direito do cabo, substituindo-o mesmo em algumas corridas. 

Talhado para corridas duras, José António procura municiar o grupo com 
elementos do mesmo cariz. Na primeira temporada em que esteve à frente do 
GFAM, a de 1980, recrutou os forcados José Alexandre Serra, Isaurindo Maria 
Sempão (Chapa), Manuel Maria Barão, António Romão Matado, José Matado 
Venâncio, Carlos Almeida Lança (Saramugo), Edmundo Barras e João Fernan-
do Costa. Alguns deles tiveram uma passagem efémera pelo grupo; outros, 
pelo contrário, seriam alguns dos seus mais sólidos pilares. 

Estas escolhas vieram demonstrar que a base de recrutamento do GFAM tinha 
mudado. A bolsa dos «amigos da ‘Rua dos Cafés’» tinha-se esgotado, não havia mais 
ninguém para recrutar. Foi preciso «pescar» noutras águas, o mesmo é dizer, noutras 
franjas da população mourense, o que não apenas renovou o grupo como atenuou 
uma certa imagem de elitismo que o diminuía aos olhos de alguns. 

Note-se, porém, que este elitismo não era verdadeiramente de caráter sócio-
-económico. Derivava, isso sim, de antigos laços de companheirismo e da obe-
diência a determinados códigos, pelos quais se regiam, no seio do grupo, ricos 

José António de Almeida 
Costa, cabo do grupo de 
1979 a 1982
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Ao retomar as funções de cabo, José Maria Guerreiro quis testar os elementos mais novos e saber 
com quem podia contar para a temporada de 1983. Augusto Janeiro conseguiu arranjar sete 
novilhos, pertencentes a um negociante dos lados de Alqueva, com os quais o cabo tirou as 

dúvidas. Nesse mês ingressaram no GFAM dois novos forcados: o já citado Nuno de Noronha (Bacorinho) 
e João Carlos Barros (Jordão). Este último seguia o grupo desde muito novo, sempre com um Português 
Suave na boca e uma garrafinha de bagaço, «furtada» na adega do avô, o Dr. Francisco de Barros, escon-
dida na bota caneleira… Adivinhava-se que mais cedo ou mais tarde teria de envergar a jaqueta, e assim 
aconteceu. 

O festejo de abertura da temporada foi um festival na castiça praça da Granja. Francisco Ramos 
Gomes estreou-se com uma pega a contento. Entre os ajudas deixou-se ver Francisco da Mouca, a 
quem Humberto pôs a alcunha de Chá Preto, por ser muito moreno, e que se veio a cotar como um 
dos melhores e mais populares forcados do grupo. Lidaram-se nessa tarde toiros do Engº Joaquim 
Grave, ganadeiro com o qual os Amadores de Moura estabeleceram boas relações, por intermédio do 
Dr. Alberto Alves Fernandes. O solar da ganadaria, a Herdade da Galeana, abriu-se aos treinos da ra-
paziada em 1985. «Este facto, aparentemente irrelevante, tem grande significado e efeito no íntimo do 
colectivo. Galeana é para todos sinónimo de seriedade e rigor no que concerne à postura no interior 
da Festa. O ambiente que se respira no interior da herdade é comprometedor para quem ultrapassa os 
seus portões. O GFAM sabe que ali quem manda é o toiro.»

Pela Páscoa atuaram em Moura, num festival a favor das festas de Nossa Senhora do Carmo, 
alternando com o grupo de Vila Franca, que também tinha um cabo novo, João Dotti. Repetiu 
Francisco Gomes e Chá Preto pegou pela primeira vez de caras. Ao jantar, no Café Cantinho, o 
célebre forcado vila-franquense João Correia Costa (Platanito) ao ouvir tratar o Chico Gorrão por 
Mexicano, pensava que ele não era português. Só de madrugada percebeu que, afinal, o Mexicano era 
nado e criado no Alentejo…

O nosso já conhecido D. Ventura Maestre Bellido, alcaide de Aroche, convidou nesse ano o 
GFAM para duas corridas em praças da província de Huelva: Santa Bárbara e Almonaster la Real. 
Contrariando experiências não muito agradáveis em arenas espanholas, a passagem por Santa Bárbara 
correu satisfatoriamente, com Isaurindo Chapa a rubricar uma pega fácil e vistosa logo ao primeiro V
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pelagem branca. Um animal à medida de Chá Preto – o tal a 
quem a «bruxa» recomendara que não se metesse com toiros 
brancos…

Chá Preto não se escusou a ir ao jabonero, mas desta vez viu-
-se que o agouro tinha algum fundamento. O forcado foi «sa-
cudido» por três vezes, o que lhe fez dizer para Chico Lobo e 
Toi Romão: «Eu não vos dizia? Bem me avisou a bruxa…» Re-
correu-se então à pega de cernelha, que Chico Lobo e Nuno 
Garcia concretizaram com brilhantismo. Outro forcado em 
evidência perante os de Torre de Onofre foi Zé Venâncio, um 
segundo ajuda que tinha tanto de eficiente como de discre-
to. Habitualmente não se dava por ele, mas quando faltava 
sentia-se logo a diferença. 

A última da temporada, a 25 de Setembro, foi no Campo Pe-
queno. Tratou-se duma corrida televisionada em direto, em que 
atuaram os cavaleiros José Paulo e Frederico Carolino, o matador 
espanhol Dámaso González e o português Ricardo Chibanga. Os mourenses, que se fardaram em casa de 
João Luís Pantufeira, ajeitaram-se com os hastados de Simão Malta, que João Carlos Barros e Toi Romão 
Matado pegaram com relativa facilidade. A tradicional ceia do grupo realizou-se no 1º andar da cervejaria 
Portugália. Depois de homenagearem Baco, os forcados celebraram as «vénus» da noite com uma ronda 
pelas «casas de chá» do costume.

Um grupo de forcados nem sempre inicia a temporada com os «motores» à temperatura certa. Por ve-
zes, a boa forma só se atinge após um par de corridas, nas quais os antigos elementos retomam o contacto 
com as emoções do toiro e os novos fazem a sua rodagem. No ano de 1987, depois de prestarem «provas» 
em treinos nos Outeiros, na Galeana e numa ferra na herdade da Rola, foram admitidos no GFAM os 
forcados Jorge Turíbio, Carlos Camacho, Luis Miguel Coelho, Domingos Borralho (Domingos do Mon-
te, sobrinho do Romão da Barca) e Luis Filipe Peças.

Os «motores» ainda deviam estar frios no festejo de abertura da temporada, a 16 de Maio, em 
Beja, na corrida da Associação de Agricultores do Baixo Alentejo. Mexicano, Hilário Pinto e João 
Carlos Barros só ao terceiro intento conseguiram levar a melhor sobre os pupilos de Varela Crujo 
& Irmão, D. Maria Ana Passanha e D. Luís Passanha.

Os meses seguintes permitiram «afinar» o funcionamento do coletivo, que a 6 de Agosto se apre-

senta no Campo Pequeno como nos seus melhores dias. O cartel era misto e punha em confronto 
artistas portugueses e espanhóis: a cavalo, o rejoneador Angel Peralta enfrentava o marialva António 
Ventura; na lide a pé, o vila-franquense José Júlio alternava com o espanhol Carmelo. Pela parte que 
lhes tocou, os Amadores de Moura não ficaram mal no retrato: Hilário Pinto e Toi Romão Matado 
entenderam bem os toiros de Sommer de Andrade e consumaram à primeira. A Toi Romão coube 
um jabonero, mas a invulgar pelagem do adversário não intimidou o mourense, que assinou uma 
excelente pega. Eficiente esteve também Luis Filipe Peças, que nessa ocasião se estreou como pri-
meiro ajuda.

O grupo voltou à Monumental de Lisboa pouco tempo depois. A 24 de Setembro, corrida à por-
tuguesa com Gustav Zenkl, Sommer de Andrade e Jorge d’Ourique, com toiros espanhóis, grandes 
e gordos, de Angel Peralta (Viento Verde). Com o GFAM alternaram os forcados de Cascais. Numa 
crónica a que deu o título de «A corrida vista por um óculo», o crítico Saraiva Mendes, do «Diário 
Popular», escreveu:

«Vi, pelo meu óculo, os forcados amadores de Moura e de Cascais portarem-se valentemente e 
com garra. Por Moura, José Pereira Serra, por adiantar as mãos, foi cuspido duas vezes e, depois, 
emendado em ‘cara’ limpa por Hilário Pinto; Francisco Gorrão suportou a investida ziguezagueante 
do oponente e fechou-se determinado; e António Matado, na grande pega da noite, de meia praça, 

Atentos ao que se passava na 
arena do Campo Pequeno.

Campo Pequeno, 25 de 
Setembro de 1986. Numa 
corrida televisionada, com 
hastados de Simão Malta, 
João Carlos Barros e Toi 
Romão Matado pegaram 
com relativa facilidade.

Treino nos Outeiros: a 
herdade de Ti Zé Crujo foi 
fundamental na preparação 
da rapaziada do GFAM.

Beja, 1987, corrida da As-
sociação de Agricultores 
do Baixo Alentejo. O grupo 
com o cavaleiro Joaquim 
Veríssimo.

Corrida da Associação de Ag-
ricultores do Baixo Alentejo, 
com pupilos 
de Varela Crujo & Irmão, 
D. Maria Ana Passanha 
e D. Luís Passanha.

No Campo Pequeno, em 
1987. O primeiro forcado à 
esquerda é José Alexandre 
Serra, já falecido.

Em 1987, o grupo atuou duas 
vezes no Campo Pequeno .

A temporada de 1986 encer-
rou em Lisboa..

VII.   O REGREssO DE JOsÉ MaRIa GUERREIRO
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Há quem considere que a terceira Corrida da SAPEC marcou um virar de página na vida do 
grupo. De facto, com base no núcleo duro já existente e nos elementos que nos anos seguintes 
foram entrando, forjou-se uma das melhores formações de sempre do GFAM, cuja vida útil se 

prolongou até os primeiros anos do século XXI. 
Outro motivo a considerar nesta expansão do grupo terá sido o encerramento da praça de toiros de 

Moura, por falta de condições de segurança, em 1987. Este facto levou o GFAM a procurar, com mais 
afinco, contratos noutras latitudes, dando-se a conhecer junto dos aficionados doutras zonas do país. 

Francisco Gorrão, celebrizado como Mexicano, era um dos forcados que fazia parte dessa va-
liosa formação. Originário, como Chá Preto, do Bairro Salúquia, disfrutava de grande populari-
dade. Na última corrida da «campanha do tomate» de 1988, em Albufeira, a tragédia espreitou o 
valente Mexicano, sob a forma dum toiro espanhol com o ferro de José Luís Pereda. Imagem 59. 
O tamanho do animal e o poder de que dava mostras, indiciavam que não seria fácil dominá-lo. Mas 
o Mexicano encontrava-se numa fase de muita confiança, resolvendo bem todas as pegas, o que levou 
o cabo a escolhê-lo para medir forças com o pereda. 

Mexicano citou-o de largo, dando-lhe todas as vantagens. O toiraço respondeu ao chamamento e 
galopou para o forcado como se o quisesse comer. A reunião é boa, mas quando Gorrão se tenta fechar 
com o animal sofre um derrote violentíssimo, que o projeta pelos ares. O corpo do forcado cai na are-
na com um impacto seco, tendo-se os companheiros apercebido desde logo da gravidade da colhida. 
Mexicano estava inconsciente, respirava com dificuldade e sangrava da boca. É transportado para o 
hospital mais próximo, o de Faro, onde entra em estado de coma. Depois de 
estabilizado, é levado para o Hospital de S. José, em Lisboa. 

Ao fim de dois dias de tratamento, Gorrão recupera minimamente. 
Os médicos permitem que seja conduzido para o Hospital de Beja, e deste 
para o de Moura, onde fica internado outros dois dias, aos cuidados do Dr. 
Fernando Silva. Este, que habitualmente tratava das mazelas da malta do 
GFAM, começa a inquietar-se quando vê que as melhoras não acontecem ao 
ritmo esperado. O clínico resolve mandar o Mexicano de novo para S. José, 
onde lhe diagnosticaram, finalmente, uma fratura de crânio. Mais uns dias 

Mexicano e Jorge Turíbio 
(Beja, 1987).
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de espera em Moura e talvez o dente não se tivesse salvado. A gratidão para com o Dr. Fernando 
Silva, antigo forcado dos Amadores de Cascais, aumentou. «Doutor, fico-lhe a dever esta…» –  dizia-
-lhe Gorrão, eternamente agradecido.

As faculdades do Mexicano como forcado ficaram diminuídas, mas a sua hora de deixar o grupo 
ainda não tinha chegado. Voltou até a pegar de caras, embora esporadicamente, sinal da confiança 
que o cabo Guerreiro nele depositava. Ainda hoje, quando já não enverga a jaqueta, Francisco Gor-
rão mantém uma dedicação ímpar ao GFAM, que o leva a estar presente em muitas das corridas e 
nos jantares da praxe. 

Para compensar este desaire, o grupo esteve bem em Amareleja – de novo com barbeiros, pegados 
por José Grade (Bibe) e Zé Venâncio – e recebeu um agradável convite para atuar na feira taurina da 
cidade espanhola de Tafalla. Situada na região da Navarra, Tafalla tinha uma importante feira, que 
além dos festejos taurinos incluía encerros matinais, à moda de Pamplona, com os toiros a correr 
pelas ruas até à praça. Nesse ano de 1988, os cartéis constavam de cinco corridas de toiros com as 
figuras da época – Júlio Robles, Espartaco, Vítor Mendes, El Soro, Niño de la Capea, Rafi Camino 
– , uma novilhada e uma de rejoneo. O GFAM entraria nesta última, aprazada para 17 de Agosto.

A rapaziada saiu de Moura dois dias antes, tendo ainda chegado a tempo de assistir à corrida de 16. 
Na praça, Zé Manuel Salgueiro não fez caso dos avisos dos companheiros e foi sentar-se no meio das 
peñas taurinas, famosas pela algazarra que armam durante as corridas. Ainda esta não tinha começado 
e já Bobicas estava a levar com vinho tinto e farinha em cima… De longe, os amigos faziam-lhe a festa.

À noite, Paco Lobo, Zé Venâncio, Nuno Noronha, Jorge Turíbio e companhia fizeram a via- sacra dos 
bares, que durou até alta madrugada. Para não interromperem a paródia, foram correr o encerro da ma-
nhã… À hora do fardamento, porém, todos se encontravam em boa forma e, pasme-se, de cabeça fresca. 

Na praça de Tafalla, aguardavam-nos toiros com a divisa de Los Bayones, ganadaria dos campos 
de Salamanca, que seriam lidados pelos rejoneadores Antonio Ignacio Vargas e Pablo Hermoso de 

Pamplona, 1988. O grupo 
junto ao nicho de San  
Fermín, local de romagem 
antes dos famosos encierros.

Almoço em Pamplona, antes 
da corrida (1988)

Na praça espanhola de 
Tafalla (1988).

Zé Pedro Garcia rabeja com 
eficiência um toiro de Los 
Bayones (Tafalla, 1988).

VIII.   O GRUPO VaI MaIs lONGE

Mendoza. À data, este último era ainda um rejoneador pouco conhecido, longe do estatuto de máxi-
ma figura de que hoje desfruta.

As duas reses de Los Bayones que couberam ao GFAM não deram dores de cabeça. Zé Venâncio e Toi Ro-
mão resolveram o assunto com despacho. Após a última pega, o grupo foi chamado ao centro da arena, para 
recolher os aplausos do público. Os bravos «forçados» portugueses foram ainda distinguidos pela Peña Taurina 
de Tafalla com um dos prémios que assinalavam o centenário da praça, que nesse ano se festejava.

No dia seguinte, ao almoço, já os Amadores de Moura estavam em Badajoz, a saborear um 
fresco gaspacho. Tafalla ficava para trás, mas as boas recordações da passagem pela cidade navarra 
conservaram-se até hoje, não só pelo êxito obtido como pelo divertimento a ele associado. Um dos 
episódios cómicos ocorreu na cidade de Vitória. No centro urbano, um dos automóveis que trans-
portava os forcados «perde de vista os restantes, provocando preocupação generalizada. Depois de 
buscas infrutíferas, resolve o cabo desistir e prosseguir viagem. Para surpresa de todos, numa bomba 
de gasolina à saída da cidade (...) avistam uma pessoa, impávida e serena, vestida de forcado, de 
barrete inclusive. Era o Nuno de Noronha, que enquanto os outros dormiam no automóvel, não 
arranjou melhor maneira (...) de se fazer notar pelos que vinham mais atrás.8»

Os mourenses voltaram a ter a sorte do seu lado em Setúbal, na 4ª Corrida da SAPEC. Esperava-
-se repetir, pelo menos, a boa prestação do ano anterior. Mas em 1988 o sucesso foi ainda mais 
retumbante, com três excelentes pegas ao primeiro intento, a duríssimos exemplares de Ernesto de 
Castro. Com cinco anos de idade, os toiros foram lidados a cavalo por Luís Miguel da Veiga, João 
Moura e Joaquim Veríssimo. 

Para o primeiro, saltou à arena Zé Venâncio, que esteve seguro como sempre. Ao segundo foi o 
Luís Peças, que quando era escolhido para pegar ou ajudar dizia «muito obrigado», e antes de pisar 
o redondel encorajava os companheiros com a frase: «Alegria… vamos a ele com alegria…» O terceiro 
coube a José Grade, que executou a pega da noite e uma das melhores de sempre do GFAM. Na 
cabeça do imponente castro, Zé Grade parecia uma toalha ao vento. Mas o seu querer e a ajuda do 
grupo venceram o furor do toiro, que não teve mais remédio que entregar-se. A valorosa pega foi 
considerada a melhor do ano na praça sadina, sendo premiada pela Tertúlia Tauromáquica Setuba-
lense e pela Tertúlia «Los Maletillas». E a corrida de 3 de Setembro de 1988 ficou inscrita no livro 
de honra do GFAM. 

8   Idem, p, 12-13.
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Os 20 anos do GFAM, cifra que representava mais prestígio, mas também maior responsa-
bilidade, assinalaram-se em 1991. As celebrações foram caprichadas. Lançou-se uma revista 
comemorativa –  «GFA de Moura – 20 anos»  –  na qual colaboraram, com textos e ilustrações 

originais, antigos membros do grupo, críticos taurinos de nomeada e amigos vários.  
Instituições de primeiro plano, como a Presidência da República e a Casa Real Portuguesa, asso-

ciaram-se à efeméride. O então Presidente da República, Mário Soares, enviou uma mensagem de fe-
licitações, salientando «a actividade que o grupo tem desenvolvido e que lhe mereceu um prestígio na 
linha de tradição ilustre da sua história.» Sua Alteza Real o Senhor Dom Duarte de Bragança, destacou 
o «abnegado e corajoso esforço» do GFAM, e concedeu-lhe o direito de usar o nome de Real Grupo de 
Forcados Amadores de Moura. 

O programa comemorativo não podia deixar de contar com um espetáculo taurino. O 20º ani-
versário do GFAM foi festejado numa corrida organizada pelo Moura Atléti-
co Clube, durante as festas de Nossa Senhora do Carmo. 

Como a praça de Moura continuava em obras, a corrida realizou-se, uma vez 
mais, numa praça desmontável. Entre velhos e novos, fardaram-se 61 elementos. 
Dos fundadores, saíram à arena Zé António Jarengo, Carlos e Toninho Lacerda, Luís 
Alberto Lança, António José Barradas, Jorge Dias e Chico Canudo. Outros não o 
puderam fazer, porque a farda já não lhes servia… Por sugestão de Canudo, as seis 
dezenas de forcados foram a pé desde o Hotel de Moura, onde se fardaram, até à 
praça, num cortejo bonito de se ver.

O primeiro toiro, que pertencia como os demais à ganadaria de Humberto 
Pardal, coube ao veterano Manuel Barradas. Seguiu-se a juventude do grupo: Ix
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Dois dos fundadores prontos 
para a corrida do 20º 
aniversário: Chico Canudo e 
Luís Alberto Lança (Moura, 
1991).
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tre o fulgor dos jovens e a experiência dos veteranos, resultava aquela que era, sem favor, a melhor formação 
do grupo, em 25 anos de existência. Com o futuro assegurado, aquele era o momento certo para Guerreiro 
transmitir a chefia a um companheiro, sem dramatismo nem sobressaltos.

José Maria pediu aos veteranos que, entre eles, escolhessem o seu sucessor. Nesse mesmo dia, na 
altura do fardamento, anunciaria aos restantes forcados a sua despedida e o nome do novo cabo. 
Assim se fez. A escolha incidiu sobre o forcado mais antigo, António Romão Matado, decisão que 
todos aceitaram. A despedida de José Maria foi marcada para a última corrida da temporada, na 
Póvoa de S. Miguel, 20 dias depois. 

A corrida desse dia foi de estalo. Como os de Dias Coutinho ajudaram, o grupo viveu uma das 
suas grandes tardes, com seis pegas bonitas, em que caras e ajudas estiveram ao seu melhor nível. 

Em 1996, a Feira de Setembro e as Festas de Nossa Senhora do Carmo foram seguidas. Daí a poucos 
dias, o grupo pisaria de novo a arena da sua terra. Nesse intervalo, a rapaziada abriu uma «caseta» na Rua 
Serpa Pinto, em casa de João Barros, que se manteve aberta de dia e de noite, para os elementos do grupo, 
amigos e aficionados. A paródia durava até às tantas, e, bem à alentejana, encerrava com uma açorda…

Na corrida das festas, o GFAM bateu-se com toiros de Lima Monteiro e os Amadores de Lisboa 
como companheiros de cartel. Pelos mourenses, Pita, Valter do Carmo e Domingos Neves (Murra-
cinha) cumpriram com segurança, mostrando que o grupo estava afinadíssimo.

E eis que chega a corrida da Póvoa de S. Miguel – e com ela a despedida de José Maria Guerreiro. 
Após a lide do primeiro toiro, que ostentava, como os demais, a divisa, de José Lupi, Zé Maria salta 
à arena e brinda a sua última pega aos filhos e à malta do grupo. Para o homenagear, o director da 
corrida manda tocar a banda. Ao som de música, a pega é consumada ao terceiro intento, pois os 
41 anos do forcado já pesavam. Mas não foi este o único adeus dessa tarde. Depois da corrida, Chá 
Preto, um dos mais leais amigos do cabo que partia, disse-lhe discretamente: «Não vais sozinho, eu 
vou contigo». E despediu-se também.

Os cinco lustros do GFAM foram formalmente comemorados a 14 de Desembro, com um jantar 
de gala oferecido pela madrinha do grupo, Maria do Carmo Lacerda, na sua casa da Praça Gago 
Coutinho. Forcados e convidados aproveitaram a hospitalidade da anfitriã para confraternizar e 
recordar tempos heroicos.   

Toi Romão sucede a Zé  Ma-
ria Guerreiro em Setembro 
de1986

Maria do Carmo de Lacerda, 
madrinha do Grupo

Ix.   O MaRCO DO 20º aNIVERsÁRIO
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gente» e pede mais um «comprido»! Foi de praça-a-praça, limpinho, entrando pelo «toiro» dentro! Do abnegado e 
valente escalabitano sabe-se que pouco depois saiu em «ombros»… Quanto ao Zé Maria, denotando uma grande 
sobriedade e conhecimento dos terrenos, mudou de tércio e lá continuou a sua triunfal lide pela noite fora: foram 
«curtos», «de palmo», «a sesgo», «violinos», «à tira» … Bem, para terminar, e já que nenhuma donzela irá com 
certeza ler estas linhas, o que dizer, aquando das noturnas do Campo Pequeno, daquelas magnificas sopinhas 
servidas naquela «churrasqueira» quando se desce o Conde Redondo, à esquerda? Ah, e havia aquele grito arre-
piante, uníssono, do tan-taran-tan-tan!

Não vou falar das corridas de touros. Éramos bons e chega! Mas bons mesmo! A valer! As provas? Entre outras, estão nas 
várias corridas da SAPEC (em que alternámos com os grupos de Montemor, Évora, etc.) e em que triunfámos; no concurso 
de pegas de Cascais; na despedida do Mário Coelho, em Setúbal, em que o outro grupo deixou todos os seus inimigos irem 
«vivos» para dentro e nós limpámos os charruas com uma clareza notável… 

De igual modo, não posso falar em nomes de forcados: se menciono dois ou três, esqueço-me de referir quinze 
ou vinte valentes! Apenas um episódio: numa noturna em Setúbal, com toiros de Varela Crujo, o António 
Matado foi derrotado violentamente e sai da cara de um toiro colorao. Eu estava nas segundas ajudas e fiquei 
enganchado no pitón direito durante alguns segundos. Quando caí e tento levantar-me, vejo o toiro a uns dois 
metros de mim, a carregar para me «comer». Pensei: «Já está!» Mas não! Sob a mão sábia e os braços férreos do 
José Pedro Garcia, o toiro inacreditavelmente mudou de trajectória em tão curto espaço! Porque ele era bom, o 
melhor! Ainda hoje me recordo, simultaneamente, da cara do toiro e da expressão de alegria do Zé Pedro! E já 
agora, do meu alívio…

Obrigado compadre Zé Venâncio! Muito obrigado por me teres proporcionado tudo isto, por me teres ofere-
cido tudo isto, por me teres feito viver tudo isto! Vou ver se brevemente te fico outra vez a dever dinheiro, para 
te poder pagar «assim», desta maneira!

Uma palavra final para um grande homem: José Maria Guerreiro. Como cabo era duro, mas os forcados 
do grupo adoravam-no! E, Zé Maria, eras maroto que te fartavas, foste sempre maroto, muito maroto! Conta-
giavas! E eras, apesar de duro, de uma ilimitada benevolência e nobreza. Graças a Deus que tive um cabo de 
forcados como tu! Tenho saudades de te ouvir dizer: «Ó filho da minh’alma!»

Luis Filipe Peças  
              (forcado do GFAM entre 1987 e 1991)

Ix.   O MaRCO DO 20º aNIVERsÁRIO

MEMóRIA
 
Por Causa dum jogo de lerPa

Quando naquela noite fria e chuvosa de inverno transmontano me vi na bancarrota, depois de mais uma 
jogatina de lerpa, e o meu principal credor, de seu nome José Matado Venâncio, me propôs um agora tão falado 
«resgate financeiro» a troco da minha militância no Grupo de Forcados Amadores de Moura, confesso que 
hesitei…

Na altura vestia eu a jaqueta do Aposento da Moita, desfrutando de um excelente ambiente e passando 
pelos carteles de postín das principais praças do mundo taurino. Decorria o ano de 1986 e tinha completado os 
meus 20 anos havia pouco tempo! A decisão era difícil, mas, além da fortíssima amizade que me unia ao Zé 
Venâncio (tão forte que, mais tarde, ele me confiou a sua filha Maria do Carmo como afilhada), havia «algo» 
que me chamava! Lá escrevi uma sentimental carta de despedida ao meu amigo Manuel Vieira Duque, na 
altura cabo do Grupo de Forcados do Aposento da Moita e, de seguida, dirigi-me ao meu credor: «Compadre 
Zé, pode contar comigo!» Se me recordo, lá por Vila Real decorreram uns bons e largos dias de festejo… Mas o 
«melhor» estava para vir! 

Creio que foi no mês de Setembro, na Póvoa de São Miguel. Da corrida, sinceramente, não me lembro. Recordo-
-me sim de nesse dia ter rejuvenescido… De viver! De ter encontrado a felicidade! O jantar, apenas mais um para 
o grupo, foi único para mim e espectacular! O saudoso e grande amigo José Manuel Salgueiro trazia dois borregos 
vivos. Um iria «alinhar» como efetivo no jantar; o outro, qual arma secreta, ficaria «sentado no banco» pronto para 
«entrar» a qualquer momento e resolver o «jogo», caso necessário! 

Depois havia um homem bom, com uma cantarinha de barro para dar de beber água fresca aos valentes, nos 
momentos em que a boca mais secava! Que pormenor único e bonito! De sua graça Chico Lamba, cantava uma 
música encantadora: o «Malaquias Barbeiro»! E havia também um «par» de homens que me deslumbraram desde 
o primeiro momento que os vi! Que dizer do saudoso José Alexandre («Dizem para aí que um forcado/Não tem 
uma morte qualquer/ Ou morre nos cornos de um toiro/Ou nos braços de uma mulher! Pois bem, comigo não é 
assim: ou morro numa praça de touros ou numa taberna. Olé!»)? 

Do amigo Pato Godinho, que tive o prazer de «ressuscitar» no casamento do Zé Venâncio, através de «práti-
cas libidinosas» naquela altura condenáveis, mas hoje em dia perfeitamente legais? Do amigo Mexicano, que ao 
estrear um par de ténis foi «barrado» na entrada de um famoso dancing lisboeta, justificando-se que não tinham 
sido comprados na feira? Ou daquela vez, depois de uma nocturna em Setúbal, no restaurante da Comporta, 
sob a sábia gerência da nossa querida amiga Bia, se deu o capotamento dum carro que ia buscar uma caixa de 
sardinhas para o pequeno-almoço? Recordo que alguém disse: «Foram-se os anéis, mas ficaram os dedos» (leia-se: 
o carro para lá ficou, mas aqui estão as sardinhas!) 

E aquela corrida na Feira de Maio, que devido ao mau tempo não se realizou, mas nem por isso deixou de 
haver jantar de confraternização? O cartel constava de um mano-a-mano com o famoso e prestigiado grupo de 
Santarém. No final do jantar, durante os tradicionais discursos, com alguns valentes já com o copo de whisky 
na mão, o José Maria Brincheiro pede ao «diretor de corrida» para cravar um ferro comprido (leia-se uma 
garrafa de 7,5 decilitros de tinto). Perfila-se, observa o inimigo e, de um golo, crava um «ferro à Baptista»! A 
jaqueta de Santarém acusou o toque… Chamou à praça o seu melhor elemento, treinado na afamada Taberna 
do Quinzena! Não envergonhou o grupo, não senhor: foi um lindo «ferro à Zoio»! Mas o Zé Maria ainda tinha 
um «buraquinho no seu estômago»… Perfila-se novamente e, de dedo indicador em riste, volta-se para o «inteli-
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T endo em vista a preparação da temporada de 1997, o GFAM efectuou treinos invernais nas 
herdades dos Outeiros e das Mercês. Dois candidatos a forcados obtiveram boa nota, e com 
isso ingressaram no grupo. Foram eles João Guerreiro da Costa (Calua) e Valter Rico (Estrela), 

pegador dos mais completos que o grupo possuiu.
Uma corrida em Santo António das Areias, a 27 de Abril de 1997, marcou o debute de António 

Romão Matado como novo «capitão» do GFAM. Entrou com o pé direito, pois os toiros de António 
Barbeiro foram mais potáveis que o habitual. O grupo alternante foi o de Portalegre.

Com o verão, chegou um convite inédito: pegar três corridas nos Açores, nas célebres Festas 
Sanjoaninas, em Angra do Heroísmo, capital da Ilha Terceira. A proposta foi aceite com vivo entu-
siasmo. Organizou-se logo uma comitiva que, além do grupo, incluía a madrinha, Maria do Carmo 
Lacerda, antigos forcados, diversos amigos e a titular da ganadaria Couto de Fornilhos. Para dar a 
conhecer a rapaziada à afición insular, deslocou-se a Moura uma equipa da RTP Açores, que fez uma 
desenvolvida reportagem sobre o grupo.

Na Terceira, o GFAM ficou instalado em casa de Gonçalo Pinheiro, que nesse tempo frequentava a 
Universidade dos Açores. Enquanto não chegou o dia da estreia, a malta delicou-se com a variada oferta 
gastronómica local: cavacos, lapas, cracas, etc. Visitaram o Museu do Vinho, na freguesia dos Biscoitos, 
beberam o típico verdelho e tomaram banho nas famosas piscinas naturais ali existentes. Houve ainda 
tempo para participar numa das tradicionais «touradas à corda» e caçar alguns coelhos para o petisco, 
pois havia-os em tão grande quantidade que se podiam apanhar livremente. 

Os cartéis das Sanjoaninas costumam ser de grande interesse. Para satisfazer o gosto dos aficiona-
dos locais pelo toureio a pé, são contratados matadores portugueses e espanhóis, alguns de primeiro 
plano. Em 1997, fizeram o paseíllo na arena angrense o diestro lusitano José Luís Gonçalves e os espa-
nhóis Manuel Díaz El Cordobés, Manuel Caballero e Pepe Luís Martín. Os amantes do toureio a cavalo 
também não se sentiram defraudados. O toureio à portuguesa foi representado pelos consagrados 
nomes dos irmãos João e António Telles, Rui Salvador e Mário Miguel; pelo rejoneo, terçaram armas 
os manos António e Luís Domecq. Para pegar os toiros, de ganadarias locais, os forcados de Moura e 
da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, capitaneados por António Baldaya. 

O primeiro espetáculo foi a 21 de Junho. No meio de um ambiente fantástico, condizente com a 
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paixão com que o público ilhéu vive a Festa Brava, Kiko Pinheiro, António Pita e Valter do Carmo 
entenderam-se bem com os hastados da ganadaria terceirense de Rego Botelho. A merecida janta-
rada foi numa esplanada à beira-mar. Depois de bem comidos, foram para o Bailão, o local onde se 
desenrolava o arraial.

Eram de Ezequiel Rodrigues os toiros do dia seguinte. Repetiu-se o magnífico ambiente na praça 
e também a boa prestação dos mourenses, com três pegas ao primeiro intento, concretizadas por 
Gonçalo Pinheiro (que jogava em casa), Hilário Pinto e Pita.

Dia 23 retemperaram-se forças. O GFAM foi convidado para uma agradável festa campera na ganadaria 
de Rego Botelho, que incluiu comes-e-bebes e diversão com gado bravo no tentadeiro. A ganadeira e sua 
família receberam fidalgamente os forcados, demonstrando, uma vez mais, a hospitalidade açoriana. 

A última corrida foi a 24 de Junho, dia de S. João, com reses de José Eduardo Sil-
va. Gonçalo Pinheiro esteve de novo em evidência entre os mourenses, com uma rija 
pega.

Na hora da partida, os forcados alentejanos levaram no coração as gentes da Terceira, 
tão acolhedoras como aficionadas, e uma imensa vontade de voltar. O desejo cumprir-
-se-ia dez anos depois, com novo convite para as Sanjoaninas. 

Embalado pela digressão insular, o GFAM colheu três soberanos triunfos nos dias 
17 e 31 de Julho, em Lisboa, e a 10 de Agosto, em Beja. O primeiro foi na corrida do 
Sporting Clube de Portugal, para a qual os Amadores de Moura foram convidados pelo 
amigo Maurício Vale, crítico tauromáquico e relações públicas dos «leões». O cartel era 
interessante: toiros de Vinhas para os marialvas Joaquim Bastinhas e Luís Rouxinol, os 
matadores Vítor Mendes e Rui Bento Vazquez, forcados de Moura e Aposento do Barre-
te Verde de Alcochete. O jornal «Toiros e Cavalos» de 1 de Setembro de 1997 viu assim 
a atuação dos alentejanos:

«O Grupo de Forcados Amadores de Moura foi uma agradável supresa. Coeso va-
lente, tem no seu rabejador Gonçalo Pinheiro, um elemento de grande valor. Mas foi 
Valter do Carmo que pegou o primeiro que calhou ao conjunto alentejano, que realizou 
a pega da noite. Franzino de figura, não aparentava ser capaz da pega que fez ao toiraço 
que enfrentou. Valter do Carmo não se fechou na cara do bicho. Tronco dobrado sobre 
o morrilho, pernas encolhidas, braços apertando a barbela, ‘encaixou-se’ entre os seus 
cornos. A ideia que deu foi que dali não o tiravam tão ‘atarrachado’ estava. E realmente 

x.   a TEMPORaDa DOs açOREs 

Angra do Heroísmo: Kiko 
Pinheiro e João Ribeiro Telles 
recebem os aplausos dos 
aficionados açorianos (1997).

A primeira deslocação aos 
Açores foi um marco na 
história do GFAM (1997).

Brinde de Luís Coelho (Angra 
do Heroísmo, 1997).

Todos ao mesmo! (Angra do 
Heroísmo, 1997).

Terminadas as cortesias, o 
grupo saúda a presidência 
(Angra do Heroísmo, 1997).

António Garcia acom-
panhado por uma referência 
do toureio a cavalo: António 
Ribeiro Telles (1997).

o toiro não o conseguiu fazer, apesar dos seus esforços. Na pega de António Garcia, o segundo ele-
mento do grupo alentejano a actuar, foi a sua presença de espirito e rapidez de reflexos o que mais 
deu nas vistas…»   

A corrida ficou marcada por uma impressionante colhida de Rui Bento Vazquez, que sofreu uma 
cornada com 18 cm, uma das mais graves ocorridas nas últimas décadas em arenas portuguesas.

Duas semanas depois, os mourenses retornam ao Campo Pequeno para um espetáculo a favor 
da Associação Portuguesa dos Portadores de Trissomia 21, organizado por Luís Filipe Peças, antigo 
elemento do grupo. O festejo foi à portuguesa: Joaquim Bastinhas, Rui Salvador e Rui Fernandes, 
forcados de Moura e Aposento da Moita. Os toiros, de diversas ganadarias, foram oferecidos pelos seus 
proprietários. Ao GFAM tocaram exemplares de D. Guiomar Cortes de Moura, marquês da Graciosa 
e Ortigão Costa. O esguio Valter Sobral e os Irmãos Coragem, Francisco e Gonçalo, não precisaram de 
mais do que uma tentativa para «arrumarem» o contencioso com os cornúpetos. Na edição de 3 de 
Agosto do «Correio da Manhã», o crítico José Manuel Severino anotou:

«A marcar forte posição nesta temporada os de Moura. Para competir com qualquer um. No Campo 
Pequeno, evidenciaram-se os valorosos Valter do Carmo, Quico Pinheiro e Gonçalo Pinheiro.»

N’«O Sorraia», periódico de Coruche, lia-se: 
«(…) os ‘reais’ de Moura, terra das janelas floridas e agora também de bons forcados que, vindos 

do seu Alentejo profundo, subiram à capital e,  sem complexos mereceram títulos  de caixa alta, 
com Valter do Carmo a consumar um extraordinário pegão e Francisco e Gonçalo Pinheiro a não 
deixarem  escapar a  oportunidade para se exibirem galhardamente.»

Para o palmarés de 1997 entrou também a corrida que teve lugar na praça de Beja, a 10 de Agosto. 
Toiros da condessa de Sobral, com um peso na ordem dos 600 kg, para o GFAM 
e os Amadores de Montemor, chefiado por Paulo Vacas de Carvalho. Mais três 
«pegões», com a assinatura de três enormes forcados: Valter do Carmo, que arreca-
dou o troféu em disputa, Francisco Pinheiro e Pita. A rabejar, Gonçalo Pinheiro 
deu espetáculo.

Valter do Carmo pegou novamente na corrida da Feira de Setembro, em Moura, 
mas desta vez com menos felicidade. O adversário, dos Herdeiros do Conde de Mur-
ça, fraturou-lhe uma perna, lesão que colocou um ponto final na carreira do valoroso 
forcado. Francisco Pinheiro e Pita pegaram com valentia os outros dois murças. Es-
creveu o cronista Domingos Xavier, nas páginas do «Semanário»: 
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O ano de 1999 começa com a notícia de que o cabo Toi Romão Matado também se tenciona 
despedir. O nome designado para lhe suceder foi António Garcia, o conhecido Pita, que 
vestia a jaqueta do GFAM desde 1993. Ficou assente que Toi Romão continuaria ao leme até 

à corrida da Feira de Maio, em Moura, ocasião em que efetivaria a sua saída. 
Principiava mais um render da guarda no grupo. Partiam os veteranos, levando consigo memó-

rias intensas e quase sempre marcas físicas da sua dedicação à Festa, e chegavam novos forcados, 
ansiosos por mostrar o seu merecimento. Em 1999, o GFAM apetrechou-se com os jovens João Ma-
deira, David Veríssimo (Zé Lois), Lino Almeida (Brucelino) e Francisco Garcia (Chico Mau). Filho do 
cabo com o mesmo nome, Chico Mau cotou-se como um excepcional primeiro ajuda, cernelheiro e 
forcado de caras. Teve ainda o mérito de atrair outros bons elementos, como 
o seu irmão Miguel Garcia (Biza), Rodrigo Vilhena e Carlos Morgadinho. 
Quanto a David Veríssimo, veio a revelar-se um pegador de fibra, cuja tena-
cidade o levou a sofrer graves lesões. 

A 8 de Maio de 1999, operou-se a esperada mudança de cabo. Depois de 
pegar o segundo toiro, com o ferro de Dias Coutinho, Toi Romão Matado 
despiu simbolicamente a jaqueta e endossou a chefia a António Pita. A tarde 
correu bem para os Amadores de Moura, que tiveram a companhia dos de 
Vila Franca, pois as pegas foram consumadas ao primeiro intento. 

A estreia de Pita como cabo aconteceu em Amareleja. Os toiros, de Cou-
to de Fornilhos, saíram com a dureza caraterística desta ganadaria, mas, 
apesar da sua juventude, os de Moura resolveram as dificuldades com estoi-
cismo e espírito de sacrifício. Sobressaiu o ousado Rodrigo Vilhena, que ao 
fim de quatro esforçadas tentativas conseguiu sujeitar um adversário muito 
problemático. 

Seguiu-se um ciclo de corridas particularmente duras. Na Vidigueira, a 10 
de Julho, o grupo defrontou pela primeira vez toiros de José Pereira Palha, que 
deram que fazer aos forcados Chico Garcia, João Madeira e Jaime Fialho. A 
29 de Agosto, em Salvaterra de Magos, saíram à liça exemplares de António x
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António José Garcia assume 
a chefia em Maio de 1999
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Teles Ameixa, Jaime Fialho, David Veríssimo e Cláudio Pereira. Pela negativa salientou-se uma 
corrida-concurso de ganadarias em Vila Viçosa, no qual David Veríssimo foi colhido com gravidade. 
No final da temporada, os Amadores de Moura foram um dos 16 grupos convidados a participar 
no I Encontro Internacional de Forcados, que decorreu entre 3 e 11 de Outubro, em Vila Franca 
de Xira.  

O «sal» duma pega, a emoção que faz vibrar as bancadas e conter a respiração, deriva da resistência 
que o animal oferece a deixar-se subjugar, e da vontade do forcado em manter-se na cara do animal. 
Quando essas duas forças são extremadas, quando o toiro derrota com violência e o homem responde 
com uma garra ainda maior, o resultado é o que se chama um «pegão». Mas há pegas cuja consumação 
vai além do que é expectável, atingindo quase o plano do impossível. Foi o que aconteceu perante o 
olhar incrédulo dos aficionados mourenses, na corrida da Feira de Setembro de 2004. 

O protagonista da tarde foi César Fonseca, que executou uma heroica pega a um toiro de David 
Ribeiro Telles, com o redondo peso de 620 kg, mobilidade e muita força. O açoriano César Fonseca 
não se intimidou com o aspeto do opositor, que era o segundo da ordem. Citou-o com decisão, re-
cebeu o embate e fechou-se à barbela. Em grande velocidade, o toiro segue viagem sem que o grupo 
o consiga parar. Com o forcado no testuz, carrega violentamente contras as tábuas, parte-as e entra 
na teia. Agarrado com unhas e dentes, o valoroso César aguentou tudo, consumando uma pega que 
muito poucos conseguiriam levar a bom termo. 

Os restantes toiros do ganadeiro da Torrinha não andavam longe deste, em poderio e em peso. 
Pegaram-nos Pita, Pedro Acabado, Jaime Fialho e Cláudio Pereira. O terceiro não foi pegado, por se 
ter inutilizado durante a lide. Os primeiros ajudas foram determinantes neste triunfo. Refiram-se os 

dois Valteres – Machado e Rico –, Miguel Garcia e Lino de Almeida. Na função de rabejador, Nuno 
Maria Garcia esteve à altura. 

Na lista de toiros problemáticos da temporada de 2004, figura também um de Rio Frio, lidado 
em S. Manços, no Domingo de Páscoa. O «folar» pesava 617 kg e com ele foi «presenteado» David 
Veríssimo, que já tinha provado ter unhas para guitarras como aquela. E teve, uma vez mais. Pre-
cisou para isso de quatro árduas tentativas, em que, mesmo derrotado, era aplaudido pelo público 
como se tivesse consumado a pega. À quarta, Zé Lois venceu o duríssimo adversário, que, diziam os 
companheiros, metia medo mesmo a quem não tivesse de se pôr diante dele. Atrás deste veio outro 
Rio Frio com 560 kg, a que Cláudio Pereira fez outra boa pega. 

David Veríssimo voltou a demonstrar a sua abnegação na corrida das Festas de Moura, em Julho. 
Ao tentar pegar pela primeira vez um hastado de Francisco Luís Caldeira, Zé Lois fraturou a rótula e 
sofreu uma rotura de ligamentos. Mesmo diminuído fisicamente, não voltou as costas ao toiro, e à 
segunda levou-o de vencida. As lesões infligidas pelo toiro obrigaram David a submeter-se a seis inter-
venções cirúrgicas, que o mantiveram afastado das arenas durante cinco temporadas. Mas a carreira do 
corajoso forcado não acabou aqui. Quando regressou, em Setembro de 2009, trazia consigo as ganas 
de sempre, embora as condições físicas já não fossem as mesmas. 

Na temporada de 2005, os forcados que tinham formado o núcleo duro do grupo durante a re-
gência do cabo Pita começam a dar mostras de cansaço. Um leque de novos elementos, até aí menos 
utilizados, prepara-se para lhes suceder. A transitoriedade é uma caraterística das atividades de esforço 
como a pega de toiros. Só o grupo, com a sua cultura de amizade e uma história que se escreve pega 
a pega, tende a ser duradouro. Na micro-sociedade que ele constitui, os valores coletivos continuam a 
predominar sobre os individuais, ao contrário do que tantas vezes se vê no mundo atual.

Em Junho, na vizinha vila de Pias, pegaram de caras pela primeira vez três forcados: Miguel 
Amaro, Carlos Sota e Pedro Barradas. Voltaram a ser utilizados noutras corridas ao longo da época, 
nomeadamente na Messejana e em Moura, na Feira de Setembro. 

Entre os novos, a ânsia de pegar ou, pelo menos, de vestir a farda, era grande. Antes duma 
corrida em Albufeira, com toiros da condessa de Sobral, grandes como comboios, um dos juniores 
tentava convencer o cabo a deixá-lo fardar. «Malta», exclamava ele, «o meu corpinho está pedindo 
estoiro…» Fazia flexões, para mostrar que estava em forma, mas o «mal» não o largava: «Isto não me 
passa, o corpo continua a pedir estoiro…».

Por fim, conseguiu o que queria. Numa das pegas em que interveio, como terceiro ajuda, foi apa-
nhado pelo toiro, que lhe deu uma tareia de criar bicho. Quando o levantaram do chão, perguntaram-
-lhe: «Então, estás firme?» Mais morto do que vivo, o nosso «herói» respondeu: 
«Porra, pá, eu estava a pedir estoiro, mas uma estoiraria tão grande como a que 
levei é que não estava à espera…»

O moço dos «estoiros» não foi o único a sair maltratado nessa corrida, pois 
também Valter Rico sofreu na pele os «afagos» dum sobral com 600 kg. Lesionou-
-se e não voltou a pegar nessa temporada. 

Semanas depois, em Beja, o azar bateu à porta de Cláudio Pereira. Ao tentar 
pegar um imponente toiro de António Silva, fraturou o perónio, o que o levou por 
duas vezes à mesa de operações. Essa tarde foi de grande exigência. Luís Monge 
pegou o seu adversário ao quarto intento. O toiro que derrotou Cláudio Pereira 

David Veríssimo «abençoa» 
o toiro

Nuno Garcia (filho), feira de 
Setembro de 2004

xI.   PITa RENDE aNTÓNIO ROMãO 
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A deslocação aos Açores, em 1997, foi um marco na carreira do GFAM. A experiência repetiu-se 
dez anos depois, com um novo convite para atuarem em duas corridas nas Festas Sanjoaninas, 
que durante o mês de Junho levam a animação à bela Ilha Terceira. 

O primeiro festejo foi a 29 de Junho. Cartel misto, com toiros de José Albino Fernandes para os 
cavaleiros Tiago Pamplona e João Telles Jr. e o matador espanhol López-Chaves. Forcados de Moura 
e da Tertúlia Tauromáquica Terceirense. Contagiados pelo caloroso ambiente que sempre se vive 
na praça da Terceira, Luís Monge e o «traçado» César Fonseca (meio açoriano, meio alentejano) 
ajeitaram-se facilmente aos seus opositores. 

A 1 de Julho teve lugar o segundo espectáculo, uma corrida-concurso com a presença de três das 
melhores ganadarias açorianas: Rego Botelho, Ezequiel Rodrigues e José Albino Fernandes. Para 
descobrir a bravura que os toiros levavam dentro, os ginetes João Moura Jr., João Telles Jr. e o espa-
nhol Leonardo Hernandez. Repetiram o grupo de Moura e o da Tertúlia Tauromáquica Terceirense. 
Com aplaudidas pegas, Cláudio Pereira, Valter Rico e César Fonseca consolidaram o bom cartel do 
GFAM por aquelas bandas. Uma vez mais, os mourenses retornaram a casa com a aficionadíssima 
Terceira no coração. 

A temporada de 2007 distinguiu-se também pelo regresso do grupo ao Campo Pequeno, um ano 
depois da Monumental lisboeta ter reaberto, após prolongadas obras de recuperação, e pelo núme-
ro invulgar de atuações em Espanha. No renovado Campo Pequeno, a 2 de Agosto, Luís Monge, 
Cassiano e Jaime Fialho pegaram rijamente reses de Sommer de Andrade. O grupo alternante foi o 
de Évora.

Quanto às corridas do outro lado da fronteira, foram cinco corridas no total, em Santa Amália, 
Plasência, Don Benito, Cabeza de Buey e Higuera Real. Luziram-se como pegadores Xavier Cortegano 
(Barranquenho), que «despachou» três toiros, Cláudio Pereira, João Cortez, Fernando Navas (Xixo), Nel-
son Barradas, Nuno Pires, Miguel Amaro e Nelson Horta Borges. A corrida de Plasencia, na província de 
Cáceres, teve a particularidade de ser transmitida em direto pelo canal La Mancha TV.

Confirmando a excelente impressão que já vinha de temporadas anteriores, Luís Monge, 
Cláudio Pereira e Valter Rico foram os pegadores que mais se evidenciaram em 2007. Não 
apenas no punhado de espectáculos acima descritos, como também nas restantes corridas da x
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Pedro Acabado ascendeu a 
cabo em Outubro de 2006
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Q uatro décadas tinham passado desde aquele remoto dia 9 de Setembro de 1971, em que, com 
jaquetas alugadas, o GFAM se estreara na praça de toiros de Moura. À custa de afición e que-
rer, de amizade e espírito de união, os rapazes tinham mantido a cabeça fria nos momentos 

difíceis e a humildade nas horas triunfais. 
Como 40 anos não são 40 dias, a efeméride foi condignamente comemorada com uma festa 

campera, no dia 25 de Abril de 2011. «O evento teve lugar na Herdade da Ponte de Pau, na Póvoa de 
S. Miguel, propriedade da família Garcia, que gentilmente nos cedeu o espaço para esta confrater-
nização, facto que agradecemos», lê-se no blogue do grupo11. A festa meteu «apresentação e desfile 
de cavalos, acoso y derribo e demonstração de pegas. Foi servido um almoço «com ementa regional 
muito atrativa» e houve «atuações musicais durante todo o dia». 

A celebração na arena, pela Feira de Setembro, não teve o nível desejado, por culpa dos toiros se-
leccionados pela empresa. Os oito cornúpetos de Couto de Fornilhos evidenciaram uma mansidão 
exasperante, que desluziu por completo o labor dos cavaleiros – Joaquim Bastinhas, Rui Fernandes, 
Moura Caetano e João Maria Branco – e trouxe sérios problemas aos forcados. 

Como em aniversários anteriores, fardaram-se os forcados do presente e alguns do passado. Diante 
de toiros que chegavam à pega praticamente íntegros na sua força, por se terem movimentado pou-
quíssimo na lide a cavalo, o GFAM teve uma tarefa árdua, apenas superada pelo estoicismo de que a 
rapaziada deu mostras. A dura prova de pegar as oito «encomendas» coube a Valter Rico, Rui Ameixa, 
Pedro Acabado, Rodrigo Vilhena, João Cabeça, Xavier Cortegano, Cláudio Pereira e Gonçalo Caeiro. 
Vários forcados recolheram à enfermaria, vítimas da brutalidade das reses. É de inteira justiça subli-
nhar a atuação de Valter Rico, que esteve um valente a pegar e a ajudar. 

Pela Feira de Maio e pela Festa, o saldo tinha sido mais apetecível. A 14 de Maio, os aficionados 
mourenses viram Xavier Cortegano e Carlos Sota consumar duas excelentes pegas a exemplares de S. 
Martinho. A última foi eleita a melhor da tarde, o que lhe valeu o correspondente troféu. Na corrida 
das Festas de Nossa Senhora do Carmo deu-se o regresso, e simultaneamente a despedida, de Luís 
Monge. Após dois anos no «estaleiro», para onde o remeteu um toiro de Passanha, Caixinha despediu-

11  . http://rgfam.blogspot.pt/x
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-se, não sem antes ter feito uma pega das suas, a um de Cunhal Patrício. Valter Rico e Cláudio Pereira, 
outros dois veteranos, também estiveram em plano satisfatório. 

Beja, Mourão, Granja, Barrancos, Amareleja, Monte Gordo, Sobral da Adiça, Amieira, Viana do Alentejo, 
Póvoa de S. Miguel e Ota foram outros ruedos que o grupo cruzou em 2011, ano em que entraram cinco novos 
elementos: Gonçalo Queiroga Rovisco, José Manuel Jorge, Sandro Reis, Hélio Santos e André Caldeira. 

Quando a temporada de 2011 se aproxima do fim, Pedro Acabado faz saber que planeia deixar 
a chefia do GFAM. De novo se desencadeia o processo de escolha de cabo. Desta vez, as dúvidas fo-
ram poucas. Pela experiência de 15 anos de forcado, ao longo dos quais revelou uma têmpera acima 
da média, pela postura social e pelas sobejas provas de dedicação ao grupo, o escolhido foi Valter 
Rico. Acabado passa oficialmente o testemunho ao seu sucessor na tarde de 12 de Maio de 2012, na 
corrida da XII Olivomoura –  Feira Nacional de Olivicultura. 

Tal como o seu grupo de forcados, Moura mudou significativamente nas últimas décadas, e a velha Feira de 
Maio denota essas transformações. Tendas e carrocéis, bancas de malacuecos e de frangos assados, continuam a 
marcar presença. Mas a imagem da feira é agora a de um certame temático, dedicado à promoção de uma das 
riquezas do concelho: o azeite. Ao longo dos vários dias, há concursos e conferências, provas de azeite e mostras di-
versas. Produto justamente cotado dentro e fora da UE, o azeite tornou-se uma das pedras de toque da economia 
regional e símbolo dos novos rumos tomados pela agricultura após a adesão comunitária. 

Outro sinal dos tempos foi o desaparecimento dos típicos moinhos da Barca, onde Romão cozi-
nhava os saborosos caldos de peixe do rio com que a rapaziada do GFAM se regalava. Os moinhos 
foram submersos pelas águas do empreendimento de Alqueva, outro indício das transformações 

a que o Alentejo assistiu nos últimos anos. Apesar das demoras no seu aproveitamento integral, 
Alqueva continua a ser encarado pelos concelhos limítrofes como um motor de desenvolvimento 
económico. No caso de Moura, as energias renováveis são também uma via para o crescimento. A 
construção da importante central solar fotovoltaica de Amareleja é uma das apostas dum concelho 
que se reinventa em busca dos caminhos do desenvolvimento sustentável.

Apesar dos tempos serem outros, os mourenses continuam interessados pela expressão tauromáquica. 
Com mais ou menos espetadores, a praça da Avenida Salúquia não deixa de apresentar as suas corridas, nas 
datas tradicionais. Ao apreço popular somou-se recentemente o reconhecimento público do toureiro como 
manifestação cultural. A Câmara Municipal de Moura declarou a tauromaquia Património Cultural e Ima-
terial de Interesse Municipal, à semelhança do que haviam feito outros concelhos com tradições taurinas.

À porta do GFAM continuam a bater jovens interessados em pegar toiros, do mesmo modo que o faziam 
Tó Maria Garcia e os seus companheiros, na década de 70. Como explicar este fenómeno? Como justificar 
que em pleno século XXI, com a abundância de formas de ocupar os tempos livres, desde os gadgets facultados 
pelas novas tecnologias aos desportos mais ou menos «radicais», continuem a existir jovens interessados numa 
prática por alguns tida como ultrapassada, em que não há recompensa material e o perigo é uma certeza? 

«Fruto do desejo de auto-afirmação, inerente a toda a juventude, a pega é uma autêntica fábrica 
de ‘heróis’ desajustados no tempo, intérpretes de uma antigo ritual que não se adapta mais ao mun-
do atual12», observa Carlos Patrício Álvares (Chaubet), antigo forcado do grupo de Lisboa e um estudioso do 
tema da pega. 

12   Álvares, Carlos Patrício, «À Unha!... Os Forcados», p. 29, Chaves Ferreira-Publicações, Lisboa, 1998. 
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Valter Rico, cabo do GFAM, 
desde Maio de 2012

Cláudio Pereira e o famoso 
ganadeiro espanhol Victorino 
Martin (Santarém, 2010)

Nsa. Senhora do Carmo, 
padroeira de Moura, aos 
ombros de antigos forcados
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O primeiro impulso parece derivar da afición, esse sentimento que se apossa de quem vibra com o recontro 
entre um toiro bravo e o seu lidador, no ambiente incomparável duma arena. Mas a afición não explica tudo, 
nem é suficiente para levar um entusiasta da tauromaquia a colocar-se diante duma rês brava. 

Teresa Soares, investigadora na área das Culturas Regionais Portuguesas, defende que as razões 
que levam alguém a ser forcado –  tão profundas que chegam a ser inconscientes –  «têm a ver com 
um código de valores». São valores que «por um lado são defendidos por estes homens e, por outro 
lado, se transformam em virtudes adquiridas com a prática da arte de pegar touros, tornando-se 
consequentemente em recompensas para os forcados.13» 

Que valores são esses? Um deles é a necessidade do jovem forcado ganhar o respeito da comuni-
dade a que pertence, através duma manifestação de coragem. «O ato de heroísmo de que tratamos e 
que nem todos têm coragem de cometer é motivo para pôr à prova a valentia e a bravura de cada um. 
E ao conseguir demonstrar essa valentia e essa bravura, o forcado prova que é bravo e valente». Não 
se trata, como sublinha o sociólogo Luís Capucha, de um gesto de vaidade «petulante e arrogante», 
nem de uma atração irracional pelo perigo. «Amor à capacidade para superar o perigo. Sapiência para 
vencer a angústia da incerteza. Cálculo do risco e dos meios para o superar. Aprender a não ter medo 
de controlar o medo. Confiança em si próprio e nos outros. Eis o que está em jogo.14»

Relacionada com o valor da bravura está a virilidade, pois «um jovem que caminha para o estado adulto 
tem necessidade de pôr à prova as suas capacidades másculas, e nada melhor que enfrentar o poder de um 
touro, ser poderoso que deve ser dominado e vencido pelo mais fraco. Então, o ato de pegar touros torna-se 
um rito de passagem, com o qual se atinge o estado adulto e se prova que já se é homem.»

Outro valor é a honra coletiva. Num grupo de forcados «prevalece o espírito de grupo, e a entrea-
juda é fundamental para o sucesso desse grupo. O individualismo dá lugar ao coletivo, e há a preocu-
pação de manter uma boa imagem do todo. É ainda através do grupo que se representa a comunidade 
dentro e fora dela; o grupo é considerado um embaixador da sua terra. E, por consequência, os atos 
heroicos levados a cabo por esse grupo contribuem para a formação da honra coletiva.» 

O estudo da relação entre o Homem e o toiro, em disciplinas como a História, a Sociologia, a 
Antropologia, a Etnologia e outras, mostra que ela se iniciou na Pré-História e tem fundamentos 
mágico-religiosos. O toiro, símbolo da força e do poder sexual, era objecto de culto em numerosas 
civilizações do Mediterrânio. Tal faceta esbate-se com o cristianismo, mas o apreço e o respeito pelo 
toiro não morrem. Incorporam-se nas tradições festivas das comunidades de alguns países mediter-
rânicos, dando origem às tauromaquias que hoje conhecemos.

A ancestralidade deste relacionamento e a sua ligação a valores tão fundamentais como a afirma-
ção do carácter individual, a solidariedade e a honra, leva-nos a crer que uma das suas expressões 
mais genuínas, a pega, permitir-lhe-á resistir às ameaças da globalização que, no seu afã de implantar 
um só pensamento e uma só prática, desrespeita as culturas locais e a sua diversidade. E que grupos 
de forcados como o de Moura continuarão vivos, enquanto protagonistas de uma prática tauromá-
quica de contornos originais e matriz especificamente portuguesa: a pega.  

13   Soares, Teresa, op. cit. p. 206. 

14   Capucha, Luís, prefácio a «Homens que Pegam Toiros – em Defesa de Valores», p. 14.

e quarenta já lá vão!

«A humildade não é uma atitude. Nem tampouco um caminho. A verdadeira humildade é sem-
pre uma forma de conhecimento.»

       David Mourão-Ferreira

Por mero acaso, ou talvez não, já vai longa a minha relação com o Real Grupo de Forcados Amadores de 
Moura, e confesso que de tal me orgulho.

Em verdade, se é facto que se diz que não podemos escolher a família, mas é nosso privilégio escolher os 
amigos, com a devida distância, que os objectos são diferentes, também o paralelismo aqui é possível, razão que 
me leva, sem postergar os amores que me ligam por terrunho e afición a outros grupos, a poder procurar de forma 
honesta, que os forcados de Moura de há muito que me habitam o coração.

E tudo começou faz muitos anos, tantos que, aquando da comemoração dos vinte e cinco anos do grupo, 
fui honrado com o pedido de um texto que o «Jornal de Moura» publicou. O que na altura pensei e escrevi, 
continua prenhe de actualidade, apesar de os anos justificarem a mudança dos protagonistas.

O tempo, que é inexorável, foi correndo, e não tardou que me visse confrontado com o convite para uma 
«oraçãozita de sapiência», aquando da comemoração dos trinta anos do grupo, que proferi aí em Moura, no 
salão de actos múltiplos de uma escola, prólogo que se esperaria tirasse o apetite a um magnífico jantar de 
acordo com a ocasião, e em que a pretensão de desmobilizar o pessoal para a comida falhou, e todos acabámos 
por comer opiparamente. Obviamente que me foi dado falar sobre forcados, historiando o que apurei e soube, e, 
sobretudo abordando a conclusão a que estudos vários me levaram, que institui como origem da arte de pegar 
toiros as razões venatórias e depois campesinas, que não as mentiradas ingénuas, que mil repetidas alguns ainda 
hoje julgam verdades, que afirmam a origem dos forcados nos alabardeiros e monteiros da choca, teorias no 
mínimo bizarras se se atentar no que se lê em decreto régio da chancelaria de D. Afonso III,que legisla a caça ao 
urso e ao toiro na Serra da Arrábida, com a particularidade de estipular o número de lacaios que podia ainda le-
var cada fidalgo alanceador, curiosamente oito (como agora ainda se compõem os grupos formados em praça…), 
obrigatoriamente comandados por um «cabo», para ordenar e evitar confusões. O documento citado transitou 
dos arquivos da antiga Direcção-Geral das Florestas para o seu depósito natural, junto da Torre do Tombo. 

O que disse na altura despertou de imediato um bom número de sorrisos duvidosos, mas facto é que ainda 
não apareceu quem documentalmente se armasse para me desmentir.

Mas, tudo isto, são outros contos, que o que agora importa recordar são os saudáveis convívios para que tiveram 
a gentileza de me requisitar, em que avulta um magnífico jantar que Maria do Carmo Lacerda, madrinha do 
Grupo, patrocinou em sua casa, ou o jantar da despedida do Zé Maria (o único forcado que se despediu em três 
bravas tentativas, sempre ao som de música, que o diretor de corrida Francisco Farinha e cá o modesto escriba 
tratámos disso…), em que, muito melhor que degustar as comidas, foi um luxo desfrutar da amizade e do cante do 
Doutor Alberto Fernandes, quiçá depois dos atuantes o espírito que mais se aproxima da essência que carateriza 
o Real Grupo de Forcados de Moura (como parêntesis, Olé Maestro!).

Correm alguns anos e não é por acaso que quando me foi dado realizar uma revista especial sobre toiros, em 
época em que escrevia no «Semanário», me lembrei de sobre os forcados pôr a falar gente de Moura, e que saliente 
que me limitei a lançar os temas, dado que foi esse figura insigne do jornalismo intelectual que se chamou Torcato 
Sepúlveda que, com o seu poder de síntese, soube apurar o essencial, incidindo o título da peça («Somos forcados 
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porque não fomos matadores»), que é belo, e, só por si, justifica a minha inclusão, para início, dum conceito ho-
nesto, parido tão só por David Mourão-Ferreira. Aqui chegados, quase só me resta constatar o inevitável. Os valores 
semeados pelos fundadores, bem adubados que foram por esse homem que não precisa de ser enorme para que se tenha 
sabido agigantar, que se chama José Maria Guerreiro, têm persistido, sabido honrar as jaquetas que levam o nome da 
terra em que nasceram, manter a coesão que baste para que se disponham a comemorar quarenta anos com a digni-
dade que a data impõe, e perspetivar um futuro que mostre ao «mundilho» que o seu passado se não construiu em vão.

Muito mais sobre tal gente aqui poderia arengar, só que sei que até na circunstância o Grupo é grande, e 
«tiveram» (Ó Zé, ainda guardas um poema que escrevi, já tocadote, no dia da tua despedida, numa toalha de 
papel?) o extremo bom senso de cooptar Alberto Franco –  homem culto que, quando publica sempre se carateri-
za por mostrar muito bem feito o «trabalho de casa» –  e Armando Garcia para lhes escreverem os seus quarenta 
anos de história. Sendo assim, já fico muito contente por aqui recordar algumas «estórias», sabendo como sei 
que Alberto Franco e Armando Garcia a história farão bem feita. 

 Só me ficava por dizer, e não quero que tal aconteça, é que, daqui por quarenta anos, um qualquer escriba 
com muito mais talento e saber que eu vos possa gabar em texto de luxo, que sinto não almejei, mas que tam-
bém vos grite num abraço com o mesmo sentimento com que agora o faço, aquele brado amigo que mais uma 
vez me permito soltar – Eh Real…!!!

Domingos Xavier
          (Médico veterinário e cronista taurino)
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António MAriA FernAndes GArciA

09-09-1971 a 04-09-1973

Francisco Fernandes Garcia, José António 
de Almeida Costa, António José Barradas, 
Francisco Pereira de Lacerda, Carlos Palma de 
Lacerda, António Palma de Lacerda, Francis-
co Canudo Sena, João Luis Fernandes Garcia, 
José Manuel Marques Floreano, João Manuel 
Guerreiro da Costa, Jorge Manuel Dias, Luis 
Alberto de Almeida Lança, José Fernando Pra-
zeres, Francisco Maria Moita Flores, Júlio Ro-
sado Saraiva, António Alexandre Rato Delga-
do, José Joaquim Fonseca de Oliveira, Mário 
João da Costa Mansos, José Miguel Gonçalves, 
Armando Rosa da Silva Garcia.

FrAncisco FernAndes GArciA 
04-09-1973 a 06-10-1974

José Maria Guerreiro, Humberto José Pra-
zeres, Nuno Fernandes Garcia, Domingos Fer-
nandes Garcia, Carlos Manuel Araújo, Augus-
to Manuel Janeiro, Manuel Moita Pica, José 
Henrique Rosindo Travelho, Francisco Gon-
çalves Nunes, Libânio Varanda de Matos, Car-
los Filipe Ramos Lérias, João Batista Mouro.   

José MAriA Guerreiro – 1ª FAse

06-10-1974 a 11-11-1979

Francisco Maria Derriça Mendes, Louren-
ço Janeiro Martins, Manuel Francisco Barra-
das, Manuel Garcia Limpo, Francisco de Al-
meida Bravo, Victor Augusto Beltrão Valente, 
Francisco Gois Fialho Tojo, Manuel Jacinto 
Pereira Encarnação, António Manuel Félix, 
José Luis da Palma Pires, Francisco Rogado 
Borges, António Pato Godinho, José Manuel 
Salgueiro, Manuel Ramos da Cruz, Francis-
co Madeira, Armando José da Ressurreição, 
Francisco Moura Teles, José Alberto ósorio, 
José Bento Batista, João Luis Costa.

José António de AlMeidA costA

11-11-1979 a 16-10-1982  

José Alexandre Pereira Serra, Manuel Ma-
ria da Siva Barão, Isaurindo Maria Sempão, 
Carlos Manuel de Almeida Lança, Edmundo 
Barras, João Fernando Rodrigues da Costa, 
Joaquim José Reis Redondo, António Romão 
Matado, José Matado Venâncio, José Maria 
Carvalho Engrola, António José Sales, Fran-
cisco da Cruz Gorrão, Manuel Agostinho 
Amador, Francisco José Derriça da Mouca, 
Francisco do Carmo Gomes.
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José MAriA Guerreiro - 2ª FAse

16-10-1982 a 26-09-1996 

Nuno de Noronha e Castro, João Carlos de 
Sousa Barros, Joaquim Cristina Marques Jacin-
to, Francisco Miguel Moita Lobo, Carlos José 
Rato da Silva, António Manuel Marques Gui-
lhoto, José Pedro Fernandes Garcia, Joaquim 
Hilário Moita Pinto, António José Figueira, 
Manuel Marques Jacinto, Francisco Mariano 
Rodrigues, Paulo Matado Venâncio, Jorge Ma-
nuel Turíbio, Carlos Manuel Camacho, Luis 
Miguel Félix Coelho, João Guerreiro Pica, Do-
mingos Gaspar Borralho, Luis Filipe da Ponte 
Peças, José Francisco Grade, Joaquim Manuel 
Gonçalves, José Gonçalo Serrão Santos, Filipe 
Navas Garcia, Paulo Alexandre Sampaio, Val-
ter Miguel Machado, José Carlos de Sousa Ca-
beça, Pedro Azevedo Vidal da Gama, Gonçalo 
Vidal da Gama Pinheiro, José Maria Rosindo, 
Joaquim Ortega Marques, Joaquim Lobo, José 
Maria Horta, Luis Horta, João Ferreira, Luis 
Costa, António José Garcia, Francisco da 
Gama Pinheiro, João Luis Lérias, Jorge Barra-
das, Carlos Correia Diogo, Valter do Carmo, 
Carlos Santana, João Guerreiro Infante, Do-
mingos José Neves, João Sousa Costa.     

António roMão MAtAdo 
26-09-1996 a 08-05-1999

Valter José Rico, João Guerreiro da Costa, 
Durval Guerreiro da Costa, Pedro Garcia Aca-
bado, Jaime Fialho, Luis Pica, Dinis Caeiro, 
Manuel Neves, Francisco Cambezes Garcia, 
Lino de Almeida, Nelson da Horta Borges, 
Jeremias de Lancastre Távora, Manuel Almo-
dôvar, David Xavier Verissimo, João Madeira, 
André Parreira.

António José GArciA

08-05-1999 a 05-10-2006

Rodrigo Vilhena, Nelson Pires Barradas, 
José Pimenta, Carlos Morgadinho, Miguel 
Cambezes Garcia, Luis Filipe Monge, César 
Martins Fonseca, Carlos Manuel Sota, Cláu-
dio Duarte Pereira, César Ferreira, Miguel 
Monteiro Amaro, Jorge Vidigal Dias, Daniel 
Garrido, João Luis Cortez, Rui Teles Ameixa, 
César Ferreira, Bruno Camacho, Vitor Santos 
Apólo, António José Pratas, Francisco Tojo 
Candeias, João Mancoca, Francisco Limpo, 
João Luis Matado, Bernardo Garcia, Nuno 
Palma Pires, Ricardo Campos, Nuno Maria 
Garcia, João Fialho Cabeça, David Catita, Ri-
cardo Soares, Pedro Barradas,  Rui Pedro Gor-
jão, Diogo Saraiva, Luis Filipe Moita. 

Pedro GArciA AcAbAdo

05-10-2006 a 12-05-2012 

André Caldeira, Daniel Marques, Fábio 
Oliveira dos Santos, Filipe Campos dos San-
tos, Fábio José Branco, José Santos Marques, 
Gonçalo José Caeiro, Pedro Falé, Cláudio Per-
feito, Filipe Canudo, Xavier Roque Cortega-
no, Fernando Maria Navas, Daniel Filipe Mar-
ques, Gonçalo José Caeiro, Filipe Fernandes 
Garcia, José Luis Batista, Francisco Queiroga 
Rovisco, João Chamorro, Mário Tavares Go-
mes, João Soares Cabrita, Sandro Reis, Hé-
lio Santos, Diogo Godinho, André Caldeira, 
António Horta Borges, Carlos Ramos, José 
Manuel Jorge, Aurélio Mendes, Luis Batista, 
Gonçalo Queiroga Rovisco,
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VAlter José rico

Desde 12-05-2012 

Rui Branquinho, José Luis Marques, Gon-
çalo Malato, Miguel Xavier, João de Brito, Mi-
guel Carrapiço, Márcio Zeferino, David Car-
valho.                      
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