
 

 

Requerimento 
 

 
Apresentado por: Moisés Salvador Coelho Ferreira (BE) 

Assunto: Tourada em Santa Maria da Feira anunciada para o dia 1 de maio 

 

O Bloco de Esquerda alertou, no passado dia 17 de abril, para a realização de 

uma tourada na variante Lourosa/Lamas, prevista para o dia 1 de maio. A 

tourada estava a ser anunciada em redes sociais e sites ligados à tauromaquia 

e a sua organização era atribuída a uma empresa privada de nome Suprema 

Rotação.  

Por considerarmos que a tourada é um evento bárbaro e vergonhoso, baseado 

na tortura de animais, e que incita ao ódio e à violência, o Bloco de Esquerda 

tomou uma posição imediata, opondo-se à realização de tal evento no 

concelho de Santa Maria da Feira. 

A Câmara Municipal veio a público, depois da denúncia do BE, dizer que não 

tinha licenciado este evento. O presidente da Câmara disse mesmo que a 

Câmara “não autorizou nem autorizará quaisquer touradas no território”.  

Chegou o momento de ser consequente com estas palavras, até porque 

continua a ser montada a praça de toiros na via estruturante Lourosa/Lamas e 

o evento continua a ser publicitado. 

Ora, se a Câmara não licenciou nem autorizou esta tourada só há uma coisa a 

fazer: proibir a realização desta barbaridade e ordenar a desmontagem da 

praça de touros. É isso que o Bloco de Esquerda espera que aconteça nas 

próximas horas. O concelho não pode dar abrigo a espetáculos que procuram 

lucrar com a tortura e com o sofrimento de animais. 

O Bloco de Esquerda reitera a sua posição: 

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

promove a violência contra os animais. É um espetáculo que não tem lugar no 

século XXI e o concelho de Santa Maria da Feira não pode permitir a 

realização destes eventos no seu território; 



 

As empresas privadas que realizam este tipo de eventos fazem lucro com a 

tortura, violência e morte de animais, pelo que não se deve permitir que 

realizem nenhum evento no concelho de Santa Maria da Feira; 

A Câmara Municipal diz que não licenciou nem autorizará nenhuma tourada no 

território, mas o que é certo é que a empresa continua a montar a praça de 

touros e a publicitar o seu evento bárbaro para dia 1 de maio na via 

estruturante Lourosa/Lamas, pelo que a Câmara Municipal deve atuar de 

imediato, proibindo a realização deste evento e ordenando a desmontagem da 

praça de toiros; 

Caso a Câmara Municipal não atue nestes termos e permita a realização deste 

evento, o Bloco de Esquerda apelará à mobilização de toda a população para 

uma manifestação anti tourada no dia 1 de maio. A cultura da violência não 

pode prevalecer!  

 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. Está a Câmara Municipal disponível para impedir a realização da tourada 

prevista para dia 1 de maio para a via estruturante Lourosa/Lamas? 

2. Quando comunicará à empresa a proibição de realizar o seu espetáculo 

bárbaro? 

3. Quando ordenará a desmontagem da praça que está a ser montada no 

local? 

 

Santa Maria da Feira, 23 de abril de 2017 

 

O eleito municipal, 

Moisés Salvador Coelho Ferreira 


