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Pela inclusão e igualdade de oportunidades

Pela nossa história temos a prova que as tentativas de abolir as 

corridas de touros em Portugal têm sido nulas. Como tal deve se à 

forte resistência da população em não prescindirem desta tradição.

No Partido Socialista encontramos uma maior pluralidade de visões 

sobre a tauromaquia no panorama político português. Nele cabem 

aficionados que defendem que a tauromaquia é uma forma de 

expressão artística legitima e parte integrante do património cultural 

no povo português. A outra visão é a abolicionista que defendem que 

esta prática é cruel e passada. A tauromaquia também não é assunto 

pacífico na Juventude Socialista e tem motivado a apresentação de 

moções setoriais em congressos federativos e nacionais, muitas 

vezes antagónicas. Tendo em conta que existem visões distintas, o 

aprofundamento do debate sobre a tauromaquia é fundamental para 

dele tirar o estigma e encontrar soluções onde ainda existe conflitos.

Considerando que o sofrimento do touro começa mesmo antes do 

touro entrar na arena, ou seja, com o simples movimento de este ser 

retirado do seu meio natural já é um fator de stress;

Considerando que durante o transporte, os touros são divididos em 

vários compartimentos fechados. É responsável tanto por stresse 

físico (cansando os animais, submetendo-os a temperaturas não 

adequadas e expondo-os ao risco de traumatismos), como por 

stresse psicológico (na manipulação, contenção e condução dos 

animais, sujeitando-os a ambientes desconhecidos);

Considerando que a embolação tem por objetivo proteger os 

cavalos e forcados das investidas do animal. A embolação é um 

dos procedimentos de maneio que mais stresse causa aos animais, 

pela imobilização e manipulação forçadas. Por vezes o corte dos 

cornos provoca sangramento no animal e é um processo que altera 

as noções de distância do touro;

Considerando que durante a lide, o dorso do touro é perfurado por 

bandarilhas que provocam sofrimento ao animal;

Considerando que os touros percorrem grandes viagens após as 

corridas, enjaulados, sem espaço para se deitarem durante o trajeto, 

a libertarem calor resultante do esforço físico recente, até chegarem 

ao matadouro para abate. Uma vez que as corridas de touros 

ocorrem maioritariamente durante o Verão, com temperaturas muito 

elevadas, alguns animais chegam mortos ao matadouro;



Considerando que o modelo das touradas com velcro já é prático 

nalgumas partes do mundo e tem vindo a acolher o apoio de vários 

socialistas;

Este modelo consiste na troca das bandarilhas tradicionais pelo 

velcro. No dorso do animal é colocada uma proteção com velcro 

onde o cavaleiro ou o toureiro têm de cravar o ferro. Para garantir que 

não há sangue derramado, a ponta das bandarilhas é também ela de 

velcro, de forma a garantir que o ferro fica colado na proteção e não 

perfura o touro. É esta técnica usada nos países como o Canadá, 

viram-se confrontados com as regulações que visavam proteger os 

animais e que impediam as corridas de touros, sendo que este foi o 

modelo encontrado para contornar essas limitações;

Assim, defendemos ser necessário:

- Tendo em conta as preocupações levantadas acerca das condições 

de transporte dos animais, deve a Juventude Socialista defender o 

reforço da fiscalização e da regulamentação sobre o transporte dos 

animais.

- De acordo com as preocupações levantadas acerca das condições 

sanitárias a que os animais estão sujeitos antes e após a lide, 

devemos defender a extensão à Direcção Geral de Alimentação 

e Veterinária (DGAV) poderes de fiscalização que atualmente se 

encontra exclusivamente a cargo da Inspeção Geral das Atividades 

Culturais (IGAC).

- De acordo com as preocupações levantadas acerca do sofrimento 

animal provocado pela perfuração do dorso do touro durante a 

corrida deve a Juventude Socialista defender a adoção do modelo 

de touradas com velcro em Portugal.


