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Como é que um matador de touros chega a ser
o programador tauromáquico de uma casa co-
mo o Campo Pequeno?
Cheguei através do convite feito pela Admi-
nistração do Campo Pequeno, que depois da
espectacular obra que fizeram,de recupera-
ção da praça, de criação de uma sala de es-
pectáculos e também de uma galeria comer-
cial, quiseram perspectivar o futuro da pra-
ça de touros com um cariz diferente do que
tinha sido feito até aqui. E para isso quise-
ram trabalhar com um profissional que esti-
vesse inserido no meio internacional. Fui
efectivamente matador de touros, estive em
actividade até ao ano 2000, retirei-me, e a
partir daí dediquei-me ao apoderamento –

ou seja, à gestão de carreira de toureiros. Foi
uma área que sempre me fascinou, ainda
mesmo quando toureiro tive alguma facili-
dade, para além da necessidade, de ser o
meu próprio administrador.
Manager? 
Exactamente. Sempre tive algum jeito para
as relações públicas e fui adquirindo expe-
riência. E por isso, depois de me ter retirado,
decidi dedicar-me ao apoderamento – à ges-
tão da carreira de toureiros, o que pouco
tempo depois me facultou a sorte (e o privi-
légio) de poder dirigir a carreira de um tou-
reiro que estava completamente no anoni-
mato em Espanha. Lancei-o como uma pri-
meira figura, com os resultados que ele ia

Tourada Apesar
dos protestos dos grupos de pressão contra
a barbárie e da ausência de subsídios 
de entidades públicas,a tourada está a
renascer para os lados do Campo Pequeno,
na mais do que nunca monumental 
praça de touros da capital portuguesa,
reinaugurada há dois anos.Por detrás
desta devolução da festa brava ao povo 
aficionado de Lisboa está Rui Bento,
ex-matador de touros em Espanha,nome
de peso do «apoderamento» ibérico,agora
também gestor e programador
tauromáquico da monumental de Lisboa.
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mundial, sobretudo do toureio a cavalo. Lis-
boa tem no toureio a cavalo a maior tradição
no mundo. O que acontece no Campo Pe-
queno transcende, nesse domínio, o fenó-
meno nacional. 
O que define exactamente a alternativa?
A alternativa é o doutoramento, o culminar
de uma trajectória ascendente, que começa
no cavaleiro ou novilheiro amador, e depois
praticante. A partir do dia da alternativa o
toureiro passa a ser um profissional. A alter-
nativa é o grande dia, é o dia sonhado, aque-
le a que qualquer artista ambiciona chegar.
Claro que depois, para se manter na linha da
frente, o toureiro tem de ir dando provas,
com os seus triunfos.
Há uma idade para a alternativa? Ou um núme-
ro de anos de experiência a tourear que seja
obrigatório? 
Não. Há toureiros que aos 16, 17 anos tomam
a alternativa e conseguem consagrar-se ra-
pidamente, e há outros a quem isso só acon-
tece mais tarde, aos 28 ou aos 30 anos. Ne-
nhuma carreira é igual. 
Quem sanciona isso?
O público. O resultado artístico existe sem-
pre em função das solicitações que o tourei-
ro vai tendo, e o público é o melhor júri, e é
quem determina o sentido da carreira dos
artistas. É evidente que alguns podem estar
mais ou menos apoiados por patrocínios,
mas em definitivo o público é o factor mais
determinante. 
É o próprio toureiro quem se propõe para a al-
ternativa?
Sim. É evidente que esse interesse é conci-
liado com a parte empresarial, e a negocia-
ção do momento da alternativa reflecte
também esses interesses. 
Há uma grande preocupação, parece-me, em
mobilizar a juventude para a tourada. Como se
faz isso num tempo pouco dado à tradição?
Em todas as actividades, a continuidade, o
futuro, passa pela juventude. Juventude dos
artistas como do público. Estamos numa fa-
se interessante a esse nível, com um cresci-
mento grande dos aficionados. Um relatório
deu recentemente a saber que há cada vez
mais jovens na tourada. O facto de estarem
a aparecer novos valores, caras novas, al-
guns deles miúdos bonitos, que têm um
«gancho» especial para as mulheres (o que
explica que se vejam tantas no Campo Pe-
queno), está a revitalizar a festa. Tal como no
futebol, quando aparece um jogador muito
novo a despertar a atenção e a curiosidade
das pessoas. Para além dos aficionados, que
reconhecem as aptidões destes novos valo-
res, há toda a movimentação de um público
novo.
Esse fenómeno é transversal à sociedade por-
tuguesa ou é uma realidade de algumas cama-
das apenas? 
É evidente que a festa está muito mais incre-
mentada em determinadas regiões e cama-
das da sociedade. Ribatejo, Alentejo, Estre-

madura, onde está mais enraizada a cultura
e a tradição da festa de touros. Mas há aficio-
nados em todo o país, embora os do Sul te-
nham mais oferta, porque é onde estão
maioritariamente as praças. 
Quanto custa uma entrada para a tourada? Se-
rá que toda a gente pode pagar? 
Depende. No Campo Pequeno varia entre
75 euros a mais cara e 12 euros a mais bara-
ta. O que permite que as pessoas possam es-
colher em função das suas possibilidades.
Temos também entradas para os jovens a 10
euros e descontos de 50% para os aposenta-
dos. Temos filas que lhes são especialmente
destinadas, em bons lugares. 
Qual o valor real das práticas da tradição nos
dias que correm?
A festa de touros está muito enraizada na
cultura do povo português. Há uma figura
muito forte na nossa cultura que é o forcado.
O forcado é alguém tradicionalmente mui-

to valorizado. A casta, a raça, e a maneira de-
sinteressada com que os forcados traba-
lham, apenas pelo afã de demonstrar a sua
capacidade de pegar um touro de 500 ou
600 quilos. O valor que eles cobram é sim-
bólico, serve apenas para custear o jantar. 
A cultura do forcado é exclusivamente por-
tuguesa. No momento da pega as pessoas vi-
bram, e é sempre muito emocionante ver as
reacções das pessoas perante os forcados.
Temos depois em Portugal o toureio a cava-
lo. Em Espanha a festa nacional é o toureio
a pé. Fui matador de touros e sei perfeita-
mente que o toureio a pé não tem aqui a
mesma expressão que tem em Espanha.
Aqui os cavaleiros, em Espanha os matado-
res. No Campo Pequeno temos espectáculos
diferentes, uns mais à portuguesa, outros
corridas mistas, em que há matadores, cava-
leiros e forcados. Estamos neste momento a
precisar de novos valores no toureio a pé.
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obtendo nas suas actuações diante do touro,
e com a minha forma de gerir a carreira de-
le, tanto ao nível da gestão empresarial co-
mo da gestão de imagem. Consegui projec-
tá-lo para primeiro plano.
Podemos saber de quem se trata?
Chama-se Juan Diego e é um matador de
touros de Salamanca, cidade onde eu vivi
durante praticamente 25 anos, e onde con-
tinuo a ter a minha casa. E esse salto do ano-
nimato para o estrelato teve repercussão po-
sitiva, tanto para ele como matador de tou-
ros e artista, como para mim como manager,
ou apoderado. 
Apoderado define o quê exactamente? A gíria
tauromáquica tem uma linguagem muito codi-
ficada, em que as palavras não querem dizer
aquilo que habitualmente querem dizer... Na
tourada a que tive oportunidade de assistir pa-
ra preparar esta entrevista [Corrida de Home-
nagem ao Emigrante, 7 de Agosto de 2008] fi-
zeram-me falta os comentários da televisão,
onde essa linguagem (hermética mas tão lite-
rária!) é utilizada.
Apoderado é a mesma coisa que manager.
É, como diz, uma gíria, que só as pessoas que
fazem parte deste mundo compreendem
em toda a sua extensão, claro. Em 2003 fui
proclamado como o melhor apoderado do
ano em Espanha por uma revista da especia-
lidade que se chama 6 toros 6. Foi não só a
erupção do toureiro, do artista como mata-
dor, como também a minha como manager.
É evidente que isso  teve repercussões inter-
nacionais, e também significativas no meu
país, comecei a ter outro tipo de ofertas, e
acabei por ser convidado para manager de
toureiros da casa mais importante mundial-
mente falando dentro do empresariado tau-
romáquico internacional, a Casa Chopera.
Representei vários toureiros de primeira fi-
la de Espanha, quer ao nível do êxito dos ar-
tistas, como do próprio acompanhamento

técnico, e penso que o meu nome começou
a ter uma solidez grande como homem tau-
rino, e também homem de negócios, e, na se-
quência de tudo isso, a Administração do
Campo Pequeno ofereceu-me a partir de
2006 a possibilidade de fazer a gestão das
temporadas tauromáquicas da primeira
praça do país – com o significado que tem a
de ser a praça da capital, a de maior impor-
tância e influência, numa fase em que se tra-
tava de fazer um lançamento da praça re-
cém-renovada. Penso que esse trabalho tem
vindo a ser cumprido com sucesso. 
É um trabalho que tem dois anos. Antes disso
a praça esteve parada durante muito tempo.
Estamos actualmente na 3.ª temporada. 
A praça esteve fechada durante seis tempo-
radas. Houve grandes problemas burocráti-
cos, na fase inicial da obra, na gestão de li-
cenciamentos, autorizações camarárias que
tardaram, e a praça esteve parada todo esse
tempo. E isso notou-se, foi uma grande que-
bra para o ambiente tauromáquico portu-
guês. Graças a Deus são águas passadas e já
estamos em pleno. Vivemos um momento
importante da «festa» em Portugal, e sobre-
tudo um momento fulcral para a praça, que
está a ter repercussões muito positivas. 
Correspondendo seis temporadas a seis anos,
isto significa também que o público de Lisboa
ficou sem a sua arena. Como tem sido recon-
quistar esse público?
O público de sempre afastou-se da «festa»,
como aliás a juventude. Jovens que têm ago-
ra 18 anos, a maioria não assistiu ainda a uma
tourada no Campo Pequeno – salvo as ex-
cepções dos filhos dos aficionados, que se-
guem desde pequenos. E esse é precisamen-
te um dos grandes triunfos do Campo Pe-
queno nestas temporadas, estarmos a
conseguir trazer a juventude para assistir às
corridas. 
Qual é a lotação da praça?

7045 para os espectáculos tauromáquicos.
Na corrida a que assistiu estavam aproxima-
damente seis mil pessoas. Tem havido uma
boa afluência de público. Claro que isso se
faz também em função dos cartéis que são
montados, e é evidente que há alguns que
chamam mais gente do que outros, mas te-
mos também de dar oportunidade aos tou-
reiros que querem vir mostrar o seu poten-
cial e as suas qualidades à primeira praça do
país. O Campo Pequeno tem a responsabili-
dade e a obrigação de trazer as máximas fi-
guras, mundialmente falando, mas também
aquelas que possam irromper através de
uma boa actuação na nossa casa.
Pode dar exemplos de nomes num como noutro
caso?
Desde a reinauguração há toureiros que to-
maram aqui a alternativa, caso de João Mou-
ra Caetano, João Moura Júnior, Manuel Ri-
beiro Telles Bastos, Manuel Lupi, Marco
Bastinhas, e no próximo dia 4 de Setembro
João Ribeiro Telles Júnior vai tomar tam-
bém a alternativa. São toureiros novos, que
depois de excelentes actuações e de toma-
rem a alternativa no Campo Pequeno se lan-
çaram para a primeira fila. 
Não é preciso ser um aficionado para reconhe-
cer nesses nomes algumas das grandes famí-
lias ligadas ao toureio em Portugal. Mas esses
nomes que referiu são igualmente importan-
tes aqui, em Espanha, ou noutro lugar qualquer
do mundo?
Nem todos, porque alguns baseiam a sua
carreira apenas aqui em Portugal. Mas no
caso de João Moura Júnior, ele é um tourei-
ro internacionalmente reconhecido, aqui
como em Espanha, em França, na Venezue-
la, no Equador ou no México, países por on-
de andou a fazer campanha. O Manuel Lupi
toureia em Espanha e em França também,
tal como o João Moura Caetano. O Campo
Pequeno é, neste momento, uma referência

Visão
«O artista vê o touro

como um
colaborador e não
como um inimigo.
Há uma luta entre 

o racional
inteligente e o

irracional poderoso»
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Mas há já alguns miúdos que talvez possam
ir escalando posições. Seria bom que apare-
cessem novilheiros a tomar alternativa em
Espanha, para criar alguma rivalidade, algu-
ma competição, sempre saudável em ter-
mos de público.
Quando falamos do público da tourada e do
meio tauromáquico português falamos respec-
tivamente de quantas pessoas?
Em termos de público falamos de 900 mil
aficionados. Posso dizer-lhe que no primei-
ro ano após a reinauguração do Campo Pe-
queno passaram pela casa cerca de 85 mil
pessoas, e no segundo ano cem mil pessoas.
Em termos do meio tauromáquico, entre os
artistas, os bandarilheiros, os ganadeiros, os
campinos, é um sector que envolve vários
milhares de pessoas. É o espectáculo que
mais pessoas movimenta depois do futebol.
É também um sector que gera um grande
volume de negócios. 
Há na tourada uma faceta muito plástica, mui-
to bonita. Há depois a enorme encenação, a
música, as coreografias, enfim, um lado visual
muito forte, no caso do Campo Pequeno muito
marcado também pela monumentalidade da
praça. Mas para mim, como para muita gente,
o toureio não deixa de ser uma barbárie. Não
posso deixar de confrontá-lo com esta visão,
porque corresponde à opinião de muitos. 
Que é uma opinião totalmente respeitável.
Contudo, o touro bravo é uma raça que exis-
te apenas para a tourada, e é criado com to-
do o mimo, ao longo de quatro anos, antes de
o vermos na arena. São animais que vivem
em parques especiais, com tratamento es-
pecial, de forma a chegarem à praça bem
apresentados, e prontos para demonstra-
rem toda a sua bravura, nobreza, raça, tem-
peramento. 
Precisamente: quando o touro entra na praça,
chega sempre maravilhoso e imponente. Acho
os touros acabados de desaguar numa praça
muito bonitos, e são todos diferentes, e úni-
cos, tal como nós. 
O próprio artista é quem mais ama o touro.
O artista vê o touro como um colaborador e
não como um inimigo. O artista não trata o
touro de forma ofensiva ou agressiva. Há
uma luta entre o racional inteligente e o ir-
racional poderoso, cada um apresentando
as suas armas, e por vezes os toureiros mor-
rem, ou ficam lesionados para toda a vida.
Agora é evidente que é o racional inteligen-
te que domina o irracional poderoso, atra-
vés da sua técnica, e simultaneamente
criando arte, de forma a tocar na sensibili-
dade das pessoas.  
Mas esse touro lindo e diferente de todos os
outros, que entra numa praça respirando bele-
za e força, ao fim de 15 ou 20 minutos está des-
truído. E isso não posso deixar de ver como uma
barbárie.
Esse touro revelou nesses 15 ou 20 minutos
tudo o que leva dentro de si, toda a sua bra-
vura, toda a sua nobreza, raça, temperamen-

to, ofensividade. Por vezes os forcados são
derrotados pelo touro, e neste caso quem ga-
nha a batalha é o touro. 
Sabemos bem que em termos concretos o tou-
ro não ganha nada, nem a batalha nem coisa
nenhuma.
A carne que comemos todos os dias vem de
animais que foram criados e engordados
unicamente para serem mortos e esfolados
e comidos por nós. O touro bravo é um ani-
mal que é criado para demonstrar a sua bra-
vura, a sua raça.
Isso para si confere ao touro a dignidade que o
animal que vai directo para o matadouro não
tem? 
Eu penso que sim. Claro que o espectáculo
pode ser analisado de maneiras diferentes, e
todos os pontos de vista devem ser respeita-
dos. Nas dez corridas que já realizámos no
Campo Pequeno esta temporada, tivemos
sempre manifestações à porta. São sempre
os mesmos vinte ou trinta, que vêm para
aqui protestar, com caçarolas, que ofendem
as pessoas, desejam mal, chamam-nos sa-
loios... Em contrapartida, na praça temos
seis ou sete mil pessoas radiantes.
Essas vinte ou trinta pessoas não são repre-
sentativas? 
Penso que não são representativas, e basta
ver os resultados que estamos a conseguir.
Essas pessoas manifestam-se em todos os
espectáculos. Tivemos até à data dez espec-
táculos e elas manifestaram-se em todos
eles, sem excepção. Dito isto, eu respeito
quem não gosta de tourada. Mas trata-se de
um espectáculo público, livre, só vem quem
quer, porque gosta.
Vi algumas crianças no recinto. Não há restri-
ções para as crianças?
Com menos de três anos não podem assistir.
Temos aliás inspecções regulares. As crian-
ças com mais de três anos podem entrar e só
pagam bilhete a partir dos seis anos. 
As corridas levam por vezes o nome dos seus
patrocinadores (as bandarilhas também).
Quem são os grandes patrocinadores das tou-
radas do Campo Pequeno? 
Temos várias parcerias. A corrida a que assis-
tiu foi televisionada pela TVI, e daí as banda-
rilhas da TVI. Temos parcerias com jornais,
com o 24 Horas,com o Correio da Manhã,com
a revista VIP, com a Nova Gente, etc. É uma
forma de promoção para a festa e para os nos-
sos parceiros. Temos aliás cada vez mais soli-
citações no sentido de fazer novas parcerias.
Em relação às televisões, a TVI parece estar em
grande força desde sempre. 
Mas não só. A RTP também, temos aliás
duas corridas que vão ser televisionadas pe-
la RTP, no dia 4 de Setembro e no dia 2 de
Outubro [tourada à antiga portuguesa]. Mas
este ano já fizemos efectivamente três cor-
ridas com a TVI.
As receitas geradas correspondem unicamen-
te ao dinheiro das entradas ou a tourada é uma
actividade de alguma forma subsidiada?

Não, lamentavelmente, e ao contrário do
que acontece em Espanha, onde as câmaras
municipais subsidiam as empresas tauro-
máquicas, de forma a poderem contratar as
grandes figuras. Em Portugal, excepção fei-
ta à Câmara de Vila Franca, que patrocina
uma escola e também a empresa que gere a
praça de touros, mais nenhuma entidade
oficial patrocina a tourada. 
A que atribui essa ausência das entidades ofi-
ciais de algo que diz estar tão enraizado na tra-
dição portuguesa?
A questões políticas. 
Refere-se ao facto de a tourada não ser consi-
derada uma coisa politicamente correcta?
A tourada não é correcta a nível político, e os
políticos salvaguardam-se de alguma crítica. 
Barrancos é o paradigma desse conflito entre
a tradição enraizada e o politicamente correcto.
Sim, em Barrancos lutou-se pelo objectivo
da preservação do património tradicional
da cultura da região.
Vi-o num programa de televisão, o Arte e Emo-
ção, dedicado a estas lides, e achei o seu dis-
curso muito contemporâneo, digamos assim.
Limpo de artifícios e excessos de gíria. Mas
os homens dos touros nem sempre foram as-
sim eloquentes e capazes de falar com natu-
ralidade.
Deve haver o bom senso de equilibrar o dis-
curso. Eu tenho o direito de querer sensibi-
lizar as pessoas para o meu mundo, mas te-
nho também o dever de respeitar quem não
quer. As visões opostas à minha merecem to-
do o meu respeito. 
Até porque essa gíria, essa linguagem codifi-
cada por vezes a um ponto extremo, funciona
como uma barreira. Mas a verdade é que a ge-
neralidade das pessoas ligadas aos touros têm
um discurso «antigo», anacrónico até. Um dis-
curso fechado, que só pode ser entendido por
alguns esclarecidos. 
As pessoas dos touros têm de ter uma comu-
nicação que possa chegar aos que não são
aficionados. Tenho a preocupação de ser o
mais claro possível. Mas sei que há pessoas,
nomeadamente os comentadores televisi-
vos, que têm um discurso demasiado técni-
co. Penso que o vocabulário utilizado no
mundo dos toureiros precisa de tradução,
sim. Temos de transformar isso, no sentido
de uma abertura, e também de uma desdra-
matização, ou suavização se quiser, de algu-
ma agressividade que quem está de fora pos-
sa sentir.
Se eu gravar e transcrever aquilo que é dito pe-
los comentadores televisivos ao longo de uma
tourada, garanto-lhe que pelo menos metade
do que é dito corre o risco de não ser entendi-
do pela generalidade das pessoas.
Passa ao lado da maioria das pessoas, tenho
perfeita consciência disso, e já o referi em di-
versas ocasiões. Se queremos sensibilizar as
pessoas para o que fazemos, temos de falar
de forma mais aberta, menos codificada,
concordo.«

Diz que a tourada em 
Portugal está a renascer,
no Campo Pequeno, depois de
umas longas obras que deixaram
os aficionados de Lisboa sem
touros durante vários anos.
Trata-se, explica, de uma casa
que reúne condições
excepcionais, coisas que fazem
da paradigmática praça de
touros da capital um lugar de
excelência para a festa brava.
Coisas como a sua história (rica
de uma vida de mais de cem anos
dedicados aos touros), a
monumentalidade e capacidade

da praça, ou o recém-inaugurado
parque de estacionamento para
1250 viaturas. «De novo em
grande», como diz o slogan, o
Campo Pequeno foi devolvido ao
povo de Lisboa, e, cumpridas
perto de três temporadas, reco-
menda-se. Porém, nem a todos, 
já que o debate em torno da legiti-
midade da tourada está longe 
do fim. Debate necessário mas
improvável de vir a ser algum dia
concluído de forma satisfatória
para as partes em conflito ontoló-
gico. Que envolve valores antagó-
nicos, coisas habitualmente

inconciliáveis como a fé e a razão,
ou a barbárie e a compaixão. Que
opõe a tradição à modernidade.
«Brava», diz-se desta festa que
celebra uma bravura que
contudo nem todos reconhecem
como tal. «O racional inteligente
enfrentando o irracional
poderoso», diz Rui Bento, ex-Rui
Bento Vasquez, matador de
touros em Espanha, 44 anos, 
ele próprio estreado na praça da
capital em 1982, num concurso
promovido pela RTP. Estreia
auspiciosa (entrou vestido de
luces e saiu «em ombros»), que

marcaria o início de uma carreira
longa e recheada de sucessos
(ditos triunfos), e até de colhidas
tremendas. Carreira conquistada
sobretudo em Salamanca, onde 
é considerado um ídolo e um filho
da terra. Retirado desde 2000, 
Rui Bento dedica-se desde então
ao mundo empresarial taurino,
numa primeira fase
exclusivamente como represen-
tante de toureiros espanhóis
(dito apoderado), e mais recente-
mente também como gestor e
programador tauromáquico da
praça do Campo Pequeno.

Quem é Rui Bento


