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Voto de pesar nº 104/XIII-1ª

Pelo falecimento do Mestre David Manuel Godinho Ribeiro Telles

Faleceu a 20 de junho, na Herdade da Torrinha, o cavaleiro tauromáquico David Manuel Godinho 
Ribeiro Telles, de 88 anos.

Patriarca de uma das famílias mais conhecidas da Tauromaquia em Portugal, David Ribeiro Telles 
nasceu a 11 de novembro de 1927 e obteve uma enorme notoriedade, tendo levado esta tradição
nacional além-fronteiras e além-mar.

Tirou a alternativa a 18 de maio de 1958, no Campo Pequeno, em Lisboa, tendo como padrinho Alberto 
Luís Lopes. Desde então, e até deixar as arenas, atuou nas mais diversas praças do mundo.

Era pai dos cavaleiros João Ribeiro Telles, António Ribeiro Telles e Manuel Ribeiro Telles e avô dos 
também cavaleiros Manuel Ribeiro Telles Bastos e João Ribeiro Telles Jr..

A partir da sua Herdade da Torrinha, em Coruche, Mestre David Ribeiro Telles, como era 
carinhosamente apelidado, ensinou, além dos seus filhos e netos, cavaleiros de diferentes gerações.

Em 1947 assumiu a responsabilidade pela ganadaria iniciada pelo seu avô paterno, Joaquim Ribeiro 
Telles, com o ferro Ribeiro Telles, em cuja seleção sempre se empenhou. Fundou em 1970 a ganadaria 
Vale Sorraia e foi ainda forcado no Grupo de Forcados Amadores de Santarém.

Foi destacado criador de cavalos e também empresário, sendo proprietário da praça de toiros de Vila 
Viçosa.

Em 1991 recebeu do Ministério da Cultura a Medalha de Mérito Cultural e, a 3 de maio de 1999, o 
Presidente da República, Jorge Sampaio, distinguiu-o como grande-oficial da Ordem do Infante D. 
Henrique.

A Tauromaquia perdeu uma das suas mais destacadas figuras, mas o seu legado será eterno.

É, pois, com profunda tristeza que a Assembleia da República, reunida em Sessão Plenária, assinala o 
seu falecimento, transmitindo à sua família e amigos o mais sentido pesar.
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