
Os 2 primeiros textos estavam em livros do Estado Novo, e demonstram que a mentalidade do 
governo que hoje apoia as touradas e as famílias que lucram com isso têm raízes na opressão e 
exploração. Depois segue-se um pouco da história da tourada numa cidade onde apesar das várias 
proibições de touradas ao longo dos tempos , nas Caldas da Rainha sempre houve uma tourada que 
não respeitou essas proibições e  a que todos os 15 de Agosto desde 1883 até hoje se realiza. Hoje é 
a cidade que quer re-acolher o Museu da Tauromaquia e Equitação, da qual a Câmara Municipal das 
Caldas da Rainha é guardiã. 
A mesma mentalidade que mantêm os touros nas arenas,  é a que mantêm os povos explorados e 
reprimidos. 

Vista geral do público aguardando início de uma tourada em Moçambique em Setembro de 1937, 
realizada no âmbito do programa da exposição agrícola. 
http://basta.pt/tag/tourada-liberdade-democracia-republica-fascismo-antitourada/

A NOSSA PÁTRIA, livro de leitura, 1º ciclo, 1º ano; 1961

" Espera de touros em Vila 
Franca

Vêm ai os touros!...  Vêm aí 
os touros!... Pela vila inteira 
– a fidalga e toureira Vila 
Franca de Xira!_ vai uma 
algazarra de ensurdecer.  As 
ruas estão cheias de rapazio 
que grita, bate em panelas 
velhas, toca buzinões, 
esboça correrias e jeitos de 
cair na armação do primeiro 
boiante que surgir. As 
varandas e sacadas estão a 

http://genteaficionada11.blogspot.pt/2012/10/vila-franca-de-xira-espera-de-toiros_12.html
http://genteaficionada11.blogspot.pt/2012/10/vila-franca-de-xira-espera-de-toiros_12.html
http://basta.pt/tag/tourada-liberdade-democracia-republica-fascismo-antitourada/


botar por fora: há cachos de gente encarrapitada nas árvores e nos muros...
Cheira a terra húmida sob a rosa do Sol; cheira a resinas de pinheiros e eucaliptos, a fenos 
cortados...
- Vêm aí os toiros! Vêm aí os toiros!... Lá vêm, lá vêm!...
Do extremo da estrada avança para nós uma nuvem de poeira amarela... Mal se distinguem, a 
principio, os vultos que compõem. Mas, súbito, começa a precisar-se a tremenda algarada... Vêm à 
frente umas hostes de marialvas, bifurcados nas  selas e evocando o mito helénico dos Centauros... 
Depois o boi de guia, entre dois campinos.... já se distingue, já se distingue!...
O ar estua, ferve, retroa; o sol enche de ouro as roupinhas azuis, vermelhas, verdes, brancas, 
amarelas... Já se vê a mancha de bronze dos toiros, devorando o caminho sob o acúleo de aço dos 
pampilhos... E agora distingue-se também a massa vermelha ao vento, jaleco de pano azul com 
botões dourados, calção cingido à coxa, com fechos de prata, cinta espargindo a sela de cadilhos 
escarletes, sapatos ferrados com esporas de prateleira... Avançam, avançam sempre... e entram, 
como uma tromba formidável, pelas ruas da vila... desaparecem...
Um dos toiros tresmalhou-se e há marrada a granel. Agora a rua é uma autêntica praça de 
toiros!... O rapazio anda pelo ar: um dos toureiros improvisados encontra-se de repente, sem 
saber como, pendurado da pedra duma varanda... Gargalhadas... Apupos... Algazarra...Panelas 
que soam como matracas, sol a jorros, toda a lezíria em festa. Da estrada surgem dois campinos, 
pampilho em riste... E boiante, farto de marrar, lá segue a ajuntar-se à fratenal manada...

 
 

CORRIDA DE TOUROS À CORDA NA ILHA TERCEIRA

No arredor de Angra, onde tinha lugar a corrida, a rua principal estava embandeirada. As casas 
todas caiadas e enquadradas por grandes faixas de cores claras davam sobre jardinzitos e terraços 
elevados acima da rua.
Jardins e terraços cobriam-se de gente. Os rapazes sentados nos muros, com as pernas para o lado 
de fora, tinham nas mãos canas e ramos para irritar e desafiar o touro.
Muitos homens passeavam pela rua em grupos: havia muito nervosismo, muita agitação entre toda 
aquela gente. Conversavam com animação, riam, chamavam-se longe uns aos outros, faziam 
brincadeiras, trocavam graças. Refiro-me aos homens. 
Quanto ás mulheres, ajuizadamente, sentadas nos seus lugares, falavam entre si em voz baixa, 
vigiando as crianças, e escondendo os seus risos e seus gritinhos de susto ou de admiração, 
com os lenços e os leques. Uma brisa morna agitava as bandeirolas e um sol radioso iluminava tudo 
isto. Fazia calor e nuvens de pó redemoinhavam no ar.
Subimos para um dos terraços: ao lado havia uns canteiros floridos e regados de fresco. Os cravos e 
a terra molhada espalhavam um cheiro bom.  Na  repente, ouvimos gritos e muita algazarra. 
Estabeleceu-se rua uma grande barafunda; toda a gente se precipitou  de roldão para o nosso lado. 
Acabavam de soltar o touro que vinha rua fora, a trote, de cabeça levantada, olhando para um lado e 
para o outro com espanto, um pouco desconfiado. Bolinhas de cobre, atarraxadas nas pontas dos 
chifres, brilhavam como ouro. Tinha em roda do pescoço uma corda que se estendia atrás dele na 
extensão de uns vinte metros . Cinco homens seguravam a corda. 

http://regulamentostouradascorda.ilhaterceira.net/
http://bolasetetouradas.blogspot.pt/2010/07/centauro-de-ouro-para-pablo-pelo.html
http://herculeseseus12trabalhos.wordpress.com/category/2-mitologia/


As regras da tourada são simples: excitam e irritam o touro e , quando ele investe, os homens 
que seguram a corda devem aguentá-lo e quebrar-lhe o impulso. Parece que é necessário não só 
força, mas uma habilidade muito especial para se conseguir este resultado. Trata-se de vigiar com 
muito atenção os movimentos do touro, de adivinhar, por assim dizer, as suas intenções. O êxito 
completo é bastante raro.

Toda a gente tem o direito de desafiar e excitar o touro. Os homens saltam e dançam defronte 
dele com chapéus de chuva abertos, que agitam, batem palmas, gritam, tocam-lhe com ramos 
e canas... Quando o animal investe todos se escapam conforme podem. Mas nem sempre é fácil; a 
rua é varrida por uma fuga doida; saltam os terraços, precipitam-se para dentro das casas entrando 
de roldão pelas portas ou pelas janelas, caem, rebolam pelo chão, magoam-se apanham marradas e, 
às vezes, há acidentes graves. Os homens da corda dão, com o impulso do touro, quase sempre no 
chão,  são arrastados no pó da estrada, e tornam a levantar-se com grande agilidade sem nunca 
largarem a corda. Quando conseguem aguentar no momento exato a arremetida do animal, este ás 
vezes dá uma cambalhota. A alegria do povo então torna-se delírio.
Na ocasião em que o touro principia a cansar-se, substituem por outro.
È uma lide áspera, violenta, ás vezes perigosa, frequentemente burlesca; mas nunca cruel. 

Mesmo assunto, noutros registos

 Textos d'outros tempos:

Touros, religião/tradição

http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o_minoica


A ligação entre touros, domínio tradição e deuses é bem 
visível nos cartazes e comportamentos dos 
tauromáquicos. Hoje a religião católica é o símbolo moral 
das touradas, como tudo o que é cristão e tradição foi 
roubado de crenças e tradições mais antigas, fazemos 
uma pequena viagem pelos inícios dos deuses dos touros.

Cíbele, a deusa à qual se pedia o sacrifício de Àtis, com a 
intenção de conservar o seu criado puro (eunuco). 

António Pio e sua esposa Faustina Antiga, foram os 
“dadores de sangue” que permite que sangue corra até 

hoje nas praças de touros pelo país.  
O espetáculo proeminente de então para os lord's tinha o nome de Taurobolium, este 
“grandioso espetáculo”  consentia em sacrificar um touro, tomando banho no seu sangue.

 O recebedor fazia com que o sangue corresse pela sua cabeça, roupas e corpo. Inclinava-se para 
molhar a cara, os ouvidos, os lábios e as narinas. Bebia o sangue e entornava sobre os olhos. Mais 
tarde o touro foi substituído pelo carneiro, tomando o nome de Criobolium. 
Este acto no inicio do império era pelo império, mais tarde quem o praticava era considerado 
“renascido para sempre”. A ideia foi retirada de tribos da Ásia, que caçavam e imolavam touros 
selvagens com as lanças – acreditavam ficar com as qualidades do touro. No mundo “civilizado” o 
touro era pago, portanto deixando o lugar de “renascido” para os ricos; a cerimónia era uma 
veneração, que entrava em trance quando o sangue corria. 

Os gastos com as corridas em Roma, eram apoiados pelas contas públicas estabelecidas por César. 
Augusto económico por natureza, registava com agrado as despesas com os espetáculos públicos.

Exemplo: “ “Quatro vezes dei jogos em meu nome; como representante de outros magistrado, 
vinte e três vezes... Em 26 ocasiões presenteei o povo, no circo, no Foro ou no anfiteatro, com 
caçadas de feras de África, em que foram mortos 3.500 animais.” 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/143204/Criobolium
http://www.novaroma.org/nr/Taurobolium
http://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Antonino_e_Faustina
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/quem-foram-os-eunucos-eles-podiam-ter-erecao
http://antoniocassiano.blogspot.pt/2011/04/atis-nascido-de-uma-virgem-em-25-de.html
http://es.dir.groups.yahoo.com/group/vislumbrardeacuario/message/1123


As lutas sanguinárias entre animais e o homem ou entre homens era reconhecido por Augusto como 
necessário para a conciliação do povo com o seu regime. Esta fórmula imperial dá-se pelo nome 
de “Pão e Jogos”, que vinha combater a participação do proletariado na política, considerado 
um perigo para a paz social. 
Sempre a acompanhar estes espetáculos, para jubilar os senhores faziam-se também corridas de 
cavalos. 

Hoje um dos substitutos do “ Pão e jogos”, é certamente “Toiros e Futebol”. 
A “família tauromáquica”  quer imortalizar e manter o “poder do touro” na forma de museu.

O museu está projetado onde já existiu nas Caldas 
da Rainha. Era o “Museu Joaquim Alves (Museu 
de Tourada e Hipismo), o espólio foi catalogado 
pelo Coronel Montes ( antigo diretor do Museu 
Militar) , que se diz ter objetos e fotos que 
constituem importantes registos históricos da 
tauromaquia em Portugal, segundo representantes 
da Câmara Municipal das Caldas, que guarda 
religiosamente o espólio do museu nas suas 
instalações. 
O museu foi fundado em 1945 por Paulino 
Montez ( membro da Assembleia Nacional em 
1934), sob o incentivo de Arnaldo Fortes.

A história da tauromaquia nas Caldas têm 
como pilar a construção em madeira do “ circo 
taurino” no ano de 1840. Os primeiros 
cavaleiros foram Faustino da Gama ( Trens de 
aluguer, cereais) ganadeiro e maior criador de 

gado da região, José Salles Henriques ( produtor de tabaco e enxofre), José Ferreira da Silva e Nuno 
Paes de Figueiredo. 
Faustino da Gama, mandou construir a praça de touros atual. No séc XIX um toureiro das Caldas, 
Joaquim Alves, era símbolo para os aficionados.
Vitorino Fróis, José Tangano e João Fragoso ( artista com a distinção da Ordem de Cristo) eram 
outros cidadãos caldenses do mundo da tauromaquia. 
Apesar das proibições por várias vezes e vários anos, a “tradição” da tourada nunca foi 
interrompida no dia 15 de Agosto desde 1883 até aos dias de hoje.

http://www.cam.gulbenkian.pt/index.php?article=60236&visual=2&langId=1
http://clientes.netvisao.pt/placido/circuitohipico.pdf
http://flemingdeoliveira.blogspot.pt/2010/05/rei-d-carlos-i-vitorino-frois-jose.html
http://www.taurodromo.com/entrevista/2012-dezembro/6956-entrevista-com-o-ganadeiro-alentejano-joaquim-alves#.UcdqkZw5C00
http://www.cidadeimaginaria.org/inv/CaldasCronologia.pdf
http://www.cidadeimaginaria.org/inv/CaldasCronologia.pdf
http://www.aguas.ics.ul.pt/leiria_gaeiras.html
http://www.gnosisonline.org/curiosidades/a-tauromaquia-e-a-vaca-sagrada/
http://www.gnosisonline.org/curiosidades/a-tauromaquia-e-a-vaca-sagrada/
http://www.gnosisonline.org/curiosidades/a-tauromaquia-e-a-vaca-sagrada/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulino_Montez
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulino_Montez
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulino_Montez
http://www.portaldofado.net/content/view/2920/67/
http://www.portaldofado.net/content/view/2920/67/
http://www.portaldofado.net/content/view/2920/67/
http://culturacaldas.xtreemhost.com/2010/03/museu-joaquim-alves/
http://diariotaurino.blogspot.pt/2012/03/vila-franca-toiros-e-futebol-em.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Panem_et_circenses


Em 1971 a Repartição de Artes Plásticas da Direção – Geral de Cultura Popular e Espétaculos 
solicitou a opinião camarária sobre o futuro Museu Joaquim Alves.

Quem eram os toureiros das Caldas:

Vitorino Fróis; latifundiário, criador de gado e mestre dos cavaleiros portugueses, pertencia a uma 
família de cavaleiros tauromáquicos profissionais. Conta-se que Fróis tinha na sua ganadaria um 
touro que amestrou de nascença, e que mandava passeá-lo por corda em volta da mesa de visitas, 
para impressioná-las.
Vitorino Fróis é considerado responsável pelo que hoje se chama “Sorte de Caras”, num momento 
em que se  queria impor o touro puro para toureio equestre, com uma atuação para o Rei D. Carlos. 
Os touros puros eram aqueles que nunca haviam sido corridos. Essa técnica foi mais tarde 
“apurada” por João Núncio ( Califa de Alcácer), que criou o tourear de caras. 
José Tanganho disse que o primeiro semental, foi um touro lidado por Vitorino Fróis, um touro 
lidado por mais de 10 vezes. Esse mesmo touro chegou a ser lidado pelo próprio Rei D. Carlos, na 
sua quinta, acompanhado por Vitorino Fróis.

https://www.facebook.com/note.php?note_id=300258439956&id=270285617075
http://barreiradesombra.blogs.sapo.pt/145817.html
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=dr&cap=1-1200&doc=19682081%20&v02=&v01=2&v03=1900-01-01&v04=3000-12-21&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11='Decreto-Lei'&v12=&v13=&v14=&v15=&sort=0&submit=Pesquisar


 

Outra história, é que indo a Espanha tourear e sabendo que os espanhóis tinham mandando afiar os 
cornos do touro com uma grossa, mandou o empregado comprar navalhas e atar na ponta dos 
cornos do touro. Depois da corrida foi avisado que podia ser envenenado, saiu e levou o empregado 
negro que o ajudou para a sua Quinta de Alfeizerão, Fróis foi também dono da conhecida “Casa das 
Palmeiras” em S. Martinho do Porto.

Em tempos existiu a V  olta   a Portugal a Cavalo  , onde José Bernardo Tanganho participou um 
ano.

Para se perceber a mentalidade dos tauromáquicos terei este excerto de declarações de Tanganho:

“Estávamos nós a tomar café na barraca de um judeu qualquer, quando vimos passar a cavalo o 
capitão Silva Dias. Vejo-o todos os dias-disse eu-Que é que ele anda a fazer?Anda a treinar o cavalo 
para o raid explicou-me o José Mousinho. 
Qual raid?! A volta a Portugal a cavalo. Cá para mim, resolvi logo. -Também vou entrar nisso. 
Tenho uma égua que não há quem possa com a vida dela. Era a égua de uma tipóia de aluguer 
que eu me governava. Mas toda a gente me queria tirar aquilo da cabeça: -
Tu és doido? Os militares andam a treinar os cavalos há três meses e já só faltam quinze dias…
E prosseguiu: Agarrei no animal e, sem parar, fui com ele das Caldas a Alcobaça, Nazaré, S. 
Martinho, Foz do Arelho, Peniche…Mas acabei por desistir da égua, quando vi que ela tinha 
uma assentadura. Nessa altura, quando viram que eu tencionava mesmo levar a minha por diante, 
apareceram-me várias pessoas a oferecer cavalos. Escolhi o do lavrador António Joaquim, do 
Cartaxo, um cavalo que andava também engatado a uma charrette, e levei-o das Caldas à Foz 
do Arelho. Quando lá cheguei, fiquei uns dez ou doze dias em exercícios: amarrava o cavalo a 
uma bateira e punha-o a fazer força para ganhar pulmão. 

Percorria de 100 a 250 km dia. 
Ao chegar a Vila Franca de Xira, o meu cavalo o Favorito começou a fraquejar e houve quem 
me desse uma garrafa de vinho do Porto para o animal beber e arribar (isto é uma sopa de 
cavalo cansado). O cavalo bebeu e passados alguns metros estava com uma grande 
bebedeira…E para ali vim eu, com o cavalo a curti-la…”
Tanganho foi o vencedor, ficando à frente nas provas de trote e saltos. 
Fróis fez de Tanganho cavaleiro alternativo no Campo Pequeno. 

http://flemingdeoliveira.blogspot.pt/2010/05/rei-d-carlos-i-vitorino-frois-jose.html

Fróis também ajudou juntamente com Simão Luís da Veiga, o príncipe real, D. Luís Filipe de 
Bragança, na praça de touros do Vidigal.

A filha de Fróis  casou com José Paulino Marecos Mouzinho de Albuquerque, cavaleiro português e 
atleta olímpico a cavalo. 

Em 1982 foi criado o Real Clube tauromáquico Português, sendo seu primeiro presidente o Rei D. 

http://www.cinemaportugues.ubi.pt/bd/info/2143681647
http://farpasblogue.blogspot.pt/2012/05/real-club-tauromaquico-homenageou-ontem.html
http://www.fep.pt/Federa%C3%A7%C3%A3o/Hist%C3%B3ria/S%C3%B3ciosdeM%C3%A9rito/tabid/212/Default.aspx
http://comunidade.sol.pt/blogs/fado/archive/2010/08/10/Cavaleiros-Taurom_E100_quicos.aspx
http://flemingdeoliveira.blogspot.pt/2010/05/rei-d-carlos-i-vitorino-frois-jose.html
http://www.equisport.pt/pt/artigos/actualidade/a-volta-do-cavalo-lusitano-ii/segundo-o-padrao-actual-da-raca-o-pescoco-deve-ser
http://www.cinemaportugues.ubi.pt/bd/info/2143681647
http://www.cinemaportugues.ubi.pt/bd/info/2143681647


Carlos, o clube é dos mais antigos antigos do mundo. 
O Rei iniciou a criação de gado em 1893 a partir de vacas de Vitorino de Avelar Fróis e de Veragua 
cobertas por sementeira de Infante da Câmara e Eduardo Ibarra. Mais tarde José Palha Blanco, 
dirigente da ganadaria, enviou touros para lide na Espanha, na Ciudad Real, em 1908.

“ Seis catedrais! Nunca algum toureiro ou algum aficionado vira touros mais monstruosos. 
Deixaram 16 cavalos no chão.” 

http://forumobidos.blogspot.pt/2008/01/apuntes-taurinos-i.html

Faustino da Gama

Ganadeiro, latifundiário, senhor da Quinta das Janelas, proprietário da  Várzea da Rainha em 
Òbidos e dono da Praça de touros das Caldas da Rainha. Mecenas da Praça da Republica antiga 
Praça D. Maria. 
Fuastino da Gama sentiu o seu negócio de gado em risco, quando da construção do matadouro das 
Caldas da Rainha. Ele temia que a sua venda de carne no Verão, devido ao crescimento de 
população através dos varaneantes. Faustino propôs a Berquó     que pagaria a construção da praça de 
touros das Caldas da Rainha em troca do exclusivo do monopólio das carnes nas Caldas. 
Há quem diga que Faustino da Gama estava ligado à União Comercial, e sendo assim tinha relações 
com o Conde de Farrobo.

 

Noticias várias desde 1855 até 2013:

 15 de agosto 1855
“ No dia 15 , houve na praça de touros da vila de Caldas da Rainha uma garraiada para curiosos. 
Correu mal o espetáculo, o que não é de admirar. Já chegou às Caldas o Circo dos Cavalinhos.”
( O Leiriense, 25 de agosto de 1855)

“Produto de uma arquitetura oitocentista (…) Caldas da rainha bem merecia manter essa 
identidade do séc XIX ; o seu complexo hospitalar, mesmo se nunca chegou a funcionar, a Praça de 
Touros, etc...”

“em 1892/93, a vila estremeceu ante a intenção atribuída do administrador do hospital ( Berquó) 
de edificar em terrenos da instituição não só um teatro e uma praça de touros, como um hotel 
termal. Os jornais nunca lhe perdoaram. Bordalo Pinheiro aplicou-se positivamente a demolir 
Berquó~(Administrador do Hospital) e a sua obra na 2ª série do António Maria.
Após o desaparecimento de Berquó por morte, as elites locais assenhorear-se-ão duma fatia maior 
do controlo do processo urbanístico. (…) Há todavia que reconhecer que as obras realizadas (…) 
diretamente implementadas pelo Hospital ou indiretamente por ele exigidas ou provocadas (caso 
do matadouro municipal)  moldaram características e regras do urbanismo (…)”

( blog)

http://www.arqnet.pt/dicionario/farrobo1c.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Maria_Berqu%C3%B3
http://dicionario.sensagent.com/veraneantes/pt-pt/
http://www.geneall.net/P/forum_msg.php?id=196565
http://www.solesombra.net/praca-de-toiros-das-caldas-da-rainha-com-novos-projectos/
http://www.casadeferias.com/roteiros/roteiros_turisticos_lisboa_regiao_obidos.html
http://www.casadeferias.com/roteiros/roteiros_turisticos_lisboa_regiao_obidos.html
http://rgpsousa.blogspot.pt/2012/07/quinta-das-janelas-gaeiras.html
http://forumobidos.blogspot.pt/2008/01/apuntes-taurinos-i.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Real
http://www.cm-vfxira.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=65766#.Ucdv0pw5C00
http://www.el-palomar.com/ganaderia.html
http://quintadocastilho.com/quinta/historia.aspx
http://salmonetesyanonosquedan.blogspot.pt/2012/05/los-ganaderos-el-duque-de-veragua.html


“Apesar da crise económica  a autarquia caldense parece ainda não largar a ideia de criar um 
museu tauromáquico.” Jornal   das Caldas  

“ Fernando Costa referiu que espera ver concretizado, aproximadamente dentro de dois anos, 
o projeto do museu tauromáquico, que integrará o espólio do Museu Joaquim Alves, 
adquirido pela Câmara Municipal.” 01-08 -2012

ESPECISMO É FASCISMO! 

Especismo: é a consideração dos animais não-humanos como meras propriedades do homem, que 
pode dispor deles a seu desejo, desde mantendo-os fechados em uma jaula até torturando-os para 
satisfazer a curiosidade, ou privando-os de sua vida para satisfazer o paladar, para vestir-se com sua 
peles ou por diversão. Isto vem sendo feito legalmente desde, pelo menos, o Império Romano, que 
em seu direito considerava os animais como propriedades com capacidade de mover-se, ainda que 
seja algo que venha realizando-se desde muito antes, provavelmente desde o desenvolvimento da 
capacidade moral 

Fascismo: uma cultura fundada no pensamento místico e o no sentido trágico e ativista da vida 
concebida como a manifestação da vontade de poder, sobre o mito da juventude como artífice da 
história, e na exaltação da militarização da política como modelo de vida e atividade coletiva 

Tourada: Júlio César durante a exibição do venatio introduziu uma espécie de "tourada", onde 
cavaleiros da Tessália perseguiam diversos touros dentro de uma arena, até os touros ficarem 
cansados o suficiente para serem seguros pelos cornos e depois executados. O uso de uma capa, 
num confronto de capa e espada com um animal, numa arena, está registado pela primeira vez na 
época do imperador Cláudio. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1udio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tess%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Venatio
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_C%C3%A9sar
http://www.jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=2955bd91-4e7a-42a3-b27e-88ab97339752
http://www.jornaldascaldas.com/JournalNews/Journalnewsdetail.aspx?news=2955bd91-4e7a-42a3-b27e-88ab97339752

