
 

 

Requerimento 

 
 

Apresentado por: Moisés Salvador Coelho Ferreira (BE) 

Assunto: Empresa faz publicidade a tourada não licenciada pela autarquia 

 

A autarquia - e do nosso ponto de vista bem - não licenciou a tourada agendada para dia 1 de 

maio, às 16h, na cidade de Lourosa. 

A realização de uma tourada é um espetáculo bárbaro, baseado na tortura e na morte, e que 

promove a violência contra os animais. No nosso entender, um concelho moderno não pode 

aceitar a realização deste tipo de eventos, nem sequer permitir qualquer tipo de publicidade a 

atos de barbárie como são as touradas. 

O Bloco de Esquerda verificou que, nos últimos dias, foram sendo afixados cartazes em vários 

pontos do concelho publicitando a realização da tourada de dia 1 de maio, em Lourosa, Em 

Canedo foram afixados cartazes nas paragens de autocarros; na cidade de Santa Maria da 

Feira, nas ruas professor Egas Moniz (mesmo junto à escola) e na rua de Santo André; em 

Arrifana foram afixados também vários cartazes.  

É importante salientar que todos os cartazes se encontram identificados, e que o Bloco de 

Esquerda possui provas da afixação dos mesmos. 

Face ao não licenciamento da tourada presumimos que a publicitação deste evento também 

não tenha sido licenciada pela autarquia, pelo que esta mesma publicitação foi feita sem 

autorização, pelo que deve ser punida. 

Segundo foi anunciado pela entidade promotora da tourada, esta foi adiada para dia 14 de 

maio. 

O Bloco de Esquerda, nos termos legais e regimentais aplicáveis, vem por este meio requerer 

ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira que diligencie junto da 

Câmara Municipal para que responda às seguintes questões: 

 

1. Que coimas vão ser aplicadas a esta empresa por publicitar um evento que não foi 

sequer autorizado pela autarquia? 



 

2. Que coimas vão ser aplicadas a esta empresa por ter realizado propaganda e 

publicidade também ela não autorizada? 

3. Que medidas pretende a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira adotar para que 

nunca mais seja afixada publicidade a espetáculos que promovem a tortura junto a 

qualquer escola do Concelho? 

 

Santa Maria da Feira, 03 de maio de 2017 

 

O eleito municipal,  

Moisés Salvador Coelho Ferreira 

 


