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Recomendação n.º 7/2018
A Plataforma "BASTA!" divulgou, recentemente, em junho de 2018, uma sondagem realizada
pelo CESOP - Universidade Católica que evidenciou dados muito relevantes sobre a
influência e importância da tauromaquia no Município de Lisboa relativamente aos quais a
Provedoria dos Animais de Lisboa não pode ficar indiferente.
O dado mais relevante de todos eles é, em nosso entender, aquele que comprova que a
esmagadora maioria dos cidadãos de Lisboa, (69%), não concorda com a promoção de
touradas na Praça do Campo Pequeno.
Dessa sondagem resulta ainda que:
1) 2/3 dos Lisboetas se opõem à utilização de dinheiro público para apoio a atividades
tauromáquicas;
2) desde 2006, 89% dos lisboetas nunca assistiram a uma tourada no Campo Pequeno;
3) Que os munícipes parecem preferir que o Campo Pequeno tenha outros destinos, o que
fica bem demonstrado com a concordância de 96% dos inquiridos sobre a utilização da
Praça do Campo Pequeno para outro tipo de eventos, que não touradas;
No dia S de julho de 2018 o PAN - Lisboa divulgou uma Recomendação a apresentar na
Assembleia Municipal de Lisboa no dia 1O de junho de 2018 na qual solicita a este órgão que
recomende à Câmara Municipal de Lisboa, com base em extensa fundamentação (vide:
http://pan.com.pt/na/aml isboa/2018/07/05/recomendacao-fim-das-touradas-na-praca-de
touros-do-campo-pequeno/ ):
( ... )
1. Que a Câmara Municipal de Lisboa, à luz dos imperativos éticos do nosso tempo,
esclareça a Casa Pia, IP. e a sociedade no seu geral que não há qualquer imposição
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