
Declaração política do BE Santarém sobre touradas

No dia dezanove de setembro de mil oitocentos e trinta e seis, o então governante 
Passos Manuel, falecido em Santarém em 16 de Janeiro de 1862, fez publicar um 
decreto: 

“Considerando que as corridas de touros são um divertimento bárbaro e impróprio de 
Nações civilizadas, bem assim que semelhantes espetáculos servem unicamente para 
habituar os homens ao crime e à ferocidade, e desejando eu remover todas as causas 
que possam impedir ou retardar o aperfeiçoamento moral da Nação Portuguesa, hei por
bem decretar que de hora em diante fiquem proibidas em todo o Reino as corridas de 
touros".

Tal decreto foi um despertar. Foi um impulso na modernidade, na cultura, na 
instrução… Consequentemente, na obra governativa de Passos Manuel surge a criação 
da rede de Liceus Nacionais, onde se inclui o Liceu de Santarém, a fundação 
da Academia de Belas Artes, o lançamento do Teatro Nacional de Lisboa ou o 
estabelecimento do Conservatório Geral de Arte Dramática.

É nesta postura e interpretação cultural, civilizacional e conceptual, que nos revemos. 

Em consequência, discordamos do conceito de arte tauromática, porque a arte deve 
propiciar a elevação do conhecimento, as qualidades e o prazer do intelecto, o respeito 
por todos os seres vivos em particular os sencientes. 

O derramamento de sangue, elemento fundamental no conceito cultural taurino é 
anacrónico. A revolta animal contra a dor que lhe é infligida é o sofrimento e não a 
nobreza de um animal. 

Por isso, ao contrário dos protagonistas deste poder autárquico, não enaltecemos 
momentos de proclamação de atos que consideramos de violência, nem tão pouco 
dogmatizamos a capitalidade de Santarém no estereótipo taurino. 

Não oferecemos 20 mil euros para ajudar espetáculos de sofrimento, porque a cultura 
humana tem o dever de a si própria se elevar na modernidade e não na barbárie.

A tauromaquia não é o nosso cartão de visita, nem é a nossa identidade. O nosso 
cartão de visita é o nosso património histórico, cultural e edificado; a nossa identidade 
é a construção plural, social e cultural, das gentes que viveram e se miscigenaram no 
burgo e nos campos, desde árabes a judeus, desde gaibéus a agrários, desde o bairro à
cidade.

Podem alguns adeptos tauromáticos invocar que o Decreto-Lei n.º 89/2014 diz que “a 
tauromaquia é, nas suas diversas manifestações, parte integrante do património da 
cultura popular portuguesa”. Decreto-lei obra da maioria e governo de Passos Coelho.

Apenas perguntamos ao tempo, quanto tempo o tempo tem para que a dignidade 
humana não dê como válida a premissa do sofrimento animal. O tempo responder-nos-
á invocando Salgueiro Maia numa das suas intervenções públicas, “por sistema tenho 
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por norma viver de acordo com o meu dever e com a minha consciência” e também 
como Maia responderemos que “esperamos pela serenidade da história”.

Em último recurso, “às vezes é preciso desobedecer”. Assim foi durante todo o 
processo histórico na construção dos direitos humanos. Defender os direitos dos 
animais é também um direito dos humanos!

Santarém 28 de fevereiro de 2019

Declaração lida na Assembleia Municipal pelo deputado, independente, pelo BE Paulo 
Chora.


