
 
À semelhança do que aconteceu à porta da Praça de Touros da Póvoa do Varzim no âmbito da 
garraiada académica do Porto a 11/05/2014, ontem (15/05/2014) houve uma manifestação 
pacífica à porta do Coliseu Figueirense contra a Garraiada académica da Queima das Fitas de 
Coimbra. A manifestação começou com apenas 3 pessoas indignadas com o triste espectáculo 
e acabou por triplicar em número de pessoas. 
 
Os estudantes estão a acordar para o vazio e a falta de peso dos argumentos que sustentam 
estes espectáculos quando se coloca o sofrimento animal no outro prato da balança. 
 
É ainda de salientar que a Comissão Organizadora da Queima das Fitas de Coimbra em 
momento algum informa os estudantes de que a garraiada académica inicia com uma tourada. 
Há muitos estudantes que no final se sentem enganados pois são completamente contra a 
tourada. Esta foi a experiência há 3 anos de um dos 3 indignados que em apenas 4 dias 
prepararam o protesto.  
 
O Grupo Ecológico, secção cultural da Associação Académica de Coimbra, apesar de não 
poder participar com pessoas no protesto, cedeu alguns dos cartazes que foram utilizados por 
se reverem na nossa causa.  
 
A COQF deveria pedir desculpas aos estudantes e justificar o porquê do momento da tourada 
na garraiada académica.  
 
Não fosse já a garraiada cruel para os animais, ainda pedem aos estudantes que participem 
activamente pela via da ocultação de informação num espectáculo de sangue e crueldade 
quando muitos estudantes são abertamente contra ele. 
 
Coimbra já tem uma semana de festa sem precisar de sofrimento alheio para tal. Há muitos 
estudantes que se dirigem à Figueira da Foz pelos momentos de convívio na praia e nos 
parques, sem ter intenção de pôr os pés no Coliseu Figueirense.  
 
Muitos dos estudantes com quem falámos durante a manhã do protesto desistiram de comprar 
bilhete assim que souberam da existência da tourada.  
 
É uma vergonha que isto aconteça e que a Comissão Organizadora da Queima das Fitas 
escape impune ano após ano ao que faz aos estudantes. 
 
https://www.facebook.com/events/295979800568987/?ref=22 
 
A TVI chegou a ter uma câmara apontada a nós mas deve ter achado que não valia a pena dar 
voz a quem se opõe a tradições vazias e de sofrimento. 
 
http://www.tvi24.iol.pt/videos/video/14139673/1 
 
Precisamos de visibilidade, a manifestação já foi, mas é necessário fazer o possível para 
despertar ainda consciências. Se puderem, agradecemos que partilhem o evento, ou o texto 
inicial ou que denunciem a Comissão Organizadora da Queima das Fitas ou até a própria 
opção da TVI de ignorar o nosso protesto. 
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