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Exploração Solar do Efectivo
HRD. ENTREMATAS - ALCAÇOVAS

Procedência:  CAMARATE
Encaste Actual: OLIVEIRA E IRMÃOS

Eng.º Jorge Rodrigues de Carvalho

A Ganadaria Jorge R. de Carvalho, fundada em 1969 
com 30 vacas da Herdade de Camarate e um semental 
de Teles Branco, hoje denominado Lopes Branco, 
foi instalada em Arruda dos Vinhos onde ainda hoje 
pastoreiam 60 vacas reprodutoras. 
Presentemente a Ganadaria também pastoreia no 
Porto Salazar, Azambuja e na Herdade das Entrematas, 
Alcáçovas.

Fundação  |  1969-2019

› SEMENTAIS DA GANADARIA

518/96 “Guitarrero” Oliveira Irmãos
(ano 2005-2011)

89/01  “Perdigoto” J.Carvalho (ano 2005-
2009) Premio Bravura Arruda 17/8/2005

650/00 “Doiradinho“ Oliveira Irmãos
(ano 2006-2018)

52/14 “Rosa” J.Carvalho (ano 2019)
Premio Bravura Moita Ribatejo  2018

214/04 “Malhinhas” J.Carvalho
(ano 2008-2014)

209/11 “Lunarito II” J.Carvalho
(ano 2015-presente)

“o toiro bravo é uma criação do homem,
sem a sua intervenção os toiros eram apenas bravios”

Esquerda: RAMAL
Direita: RAMAL

Divisa: AMARELO, VERMELHO E BRANCO

Erales - Porto Salazar - Azambuja



› TOIROS PREMIADOS E DE DESTAQUE
Ao longo destes anos a ganadaria ganhou 16 concursos de 
ganadarias em que participamos destacando-se alguns:

› Toiro nº 71 “Papagaio” | Prémio Bravura ex-aequo com a 
ganadaria Conde Cabral, Lidado a 1 de maio de 1983, pelo 
cavaleiro José Mestre Baptista no concurso de ganadarias em 
Vila Franca de Xira, transmitido em direto pela TV;

› Toiro nº 203 “Salgado” | Lidado pelo cavaleiro Francisco 
Núncio na Figueira da Foz em 1995, vindo a ser um importante 
semental;

› Toiro nº 112 | Prémio de bravura, lidado a 17 de agosto de 
2001 pelo cavaleiro Rui Salvador no concurso de ganadarias 
em Arruda dos Vinhos;

› Toiro nº 195 | Prémio de bravura, num concurso entre 12 
ganadarias, lidado a 21 de agosto de 2006 pelo cavaleiro 
Manuel Lupi em Samora Correia;

› Toiro nº 214 | Lidado a 6 de julho de 2007 pelo cavaleiro Luís 
Rouxinol na Vidigueira, vindo a ser um importante semental;

› Toiro nº 191 | Prémio Jornal Olé do Toiro mais bravo da 
Temporada 2007, lidado a 4 de agosto de 2007 pelo cavaleiro 
António Ribeiro Telles na Nazaré;

› Toiro nº 231 | Lidado a 9 de agosto de 2008 pelo matador Luís 
Procuna na Nazaré, destacando-se pelo seu comportamento 
na lide com raça e codicia; 

› Toiro nº 156 | Prémio Bravura, lidado a 6 de outubro de 2013 
pelo cavaleiro Filipe Gonçalves;

› Toiro nº 144 | Prémio bravura, lidado a 21 de junho de 2014 
pelo cavaleiro Rui Salvador no Cartaxo;

› Toiro nº43 | Prémio bravura, lidado a 17 de agosto de 2016, 
pelo cavaleiro Rouxinol Jr em Arruda dos Vinhos;

› Toiro nº 52 | Prémio bravura, lidado a setembro de 2018, pelo 
cavaleiro Filipe Gonçalves na Moita.

› A IMPORTÂNCIA DA
SELEÇÃO

Tenta de Machos

Tenta em Salvaterra de Magos
Picador: Jose Carlos Preceito

Tenta Porto Salazar/Azambuja
Picador : Francisco Paulino 

Tenta em Arruda dos Vinhos
Matador de Toiros: Vitor Mendes

Tenta de Fêmeas
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Organização Apoio

A ganadaria foi fundada em 1969 com 39 vacas da Herdade 
de Camarate e um semental da ganadaria Teles Branco.
De 1979 a 1984 foi introduzido um semental de encaste 
Urquijo pertencente a ganadaria do Eng. Samuel Lupi, com a 
finalidade de produzir animais mais encastados.
Em 1985 iniciamos a cobrição de um lote de vacas com o 
touro 538/79 de nome Capea que foi adquirido a ganadaria 
Oliveira e Irmãos.
Nessa altura eliminou se toda a procedência da Hrd. de 
Camarate e procurou se uniformizar a ganadaria com um de 
Urquijo tendo se adquirido outro semental Urquijo com o n 
34/83, da Ganadaria Lupi.
A ganadaria atingiu um efetivo de 95 vacas de ventre, 
provenientes de tentas rigorosas nas varas e na muleta.
Em 1991 adquiriu se um outro semental a ganadaria Oliveira 
e Irmãos, Nº148, de nome Napolito, lidado em Vila Franca 
de Xira numa das últimas corridas de toiros com picadores.
Em 1993 ficamos só com sementais Oliveira Irmãos, tendo 
utilizado a título de empréstimo o touro Gineteiro, de nº186, 
semental dessa ganadaria. O resultado desses sementais 
na ganadaria permitiram criar uma boa base de fêmeas 
reprodutoras, no entanto essas qualidades não foram 
transmitidas aos machos na mesma proporção. Pois nos 
toiros saiam uns muito bons e outros muito duros para os 
forcados e com muito génio.
Em 1995 para suavizar os produtos para cavaleiros e 
forcados introduziu se como semental um touro A. Charrua, 
nº 135, Burriqueiro, lidado na Chamusca pelo Matador Rui 
Bento Vasquez.
Deste cruzamento resultaram animais muito bons para a 
lide a cavalo, e que permitiram ganhar vários concursos de 
ganadarias, contudo o seu desempenho para a lide apeada 
era sofrível. Esses toiros ao serem tentados a cavalo eram 
reprovados.
Em 1995 foi lidado na Figueira da Foz pelo cavaleiro Francisco 
Núncio o touro n 203, de nome Salgado, com o nosso ferro 
que foi tentado e lidado a pé pelo matador Eduardo Oliveira, 
de elevada nobreza, este touro era 75% de encaste Oliveira 
Irmãos.
Os produtos em novilhos e toiros resultantes deste semental 
foram muito bons.
No ano de 1991 o Ganadero tornou se empresário promovendo 

as corridas mistas para analisar os resultados dos encastes 
selecionados.
No ano 2000 adquiriu mais um semental da ganadaria 
Oliveira Irmãos, n.º 518, de nome Guitarrero, que teve uma 
longevidade superior a 10 anos como semental.
No ano de 2001 adquiriu se um lote de 70 novilhas por tentar 
da ganadaria Simão Malta linha Oliveira, e Cabral Ascensão, 
quando esta terminou.
No ano de 2002 adquiriram se 30 novilhas ao ganadero 
Fernando dos Santos de encaste Cabral Ascensão.
A partir do ano 2000 a ganadaria tem sido conduzida em dois 
lotes de vacas e com recurso a 4 sementais, lidando se cerca 
de 40 novilhos e touros por ano.
Em 2006 foi adquirido o semental, Oliveira e Irmãos, n 650, 
de nome Doiradinho. Este semental morreu em 2018 com 18 
anos tendo nesse ano ainda coberto 2 vacas.
Na 1ª década do novo milénio a ganadaria ascendeu a uma 
posição importante no panorama tauromáquico nacional 
lidando por época mais de 40 novilhos e touros em todas as 
praças de Portugal e Açores, touros que em muitas ocasiões 
foram premiados pela sua apresentação e bravura,
No início de 2014 a ganadaria já de encaste 90% Oliveira e 
Irmãos foi reduzida atendendo aos valores do mercado.
Presentemente temos 50 vacas de ventre em Arruda dos 
Vinhos e todo o restante efetivo permanece na Herdade das 
Entremata, Alcáçovas.
A desmama de machos até aos 18 meses é feita no Porto de 
Salazar em Azambuja, pois os terrenos do campo permitem 
um desenvolvimento corporal fantástico aos bezerros, 
permitindo posteriormente ter toiros com maior trapio.

› EnCaSTE da GanadaRIa ao lonGo da Sua EVolução


