
 
 

Assunto:  Cavalos maltratados em Torrão, Alcácer do Sal 

Destinatário: Ministério da Agricultura 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República, 

 

Tem sido amplamente denunciada a situação degradante de vários cavalos maltratados           

numa herdade no concelho de Alcácer do Sal, e que está a gerar grande indignação junto da                 

população. Várias imagens chocantes têm circulado nas redes sociais, que mostram o            

estado de saúde em que se encontram estes cavalos, visivelmente subnutridos e em             

condições de visível mal estar. 

Segundo a informação que chegou ao Grupo Parlamentar do PAN, vários cavalos (estima-se             

que entre 15 a 20) encontram-se em estado bastante negligenciado num terreno na             

localidade de Torrão (concelho de Alcácer do Sal). De acordo com os denunciantes, o              

proprietário deste terreno é sobejamente conhecido das autoridades, tendo já sido           

protagonista de outros casos graves relacionados com maus tratos a animais. 

Os denunciantes informaram ainda que a DGAV de Alcácer do Sal não só tem conhecimento               

desta situação, e do local onde se encontram os animais, como nomeou como fiel              

depositário dos cavalos o proprietário dos mesmos. 

O caso está a ser denunciado por uma cidadã desde março de 2020, nomeadamente ao               

SEPNA, GNR, DGAV e ao Ministério da Agricultura, sem que as autoridades consigam dar              

uma resposta que coloque fim ao sofrimento destes animais. Entretanto, alguns dos cavalos             

desapareceram e, segundo as denúncias, 5 deles já morreram, enquanto 10 continuam na             

propriedade entregues à sua sorte, existindo evidências concretas de maus tratos e            

negligência por parte do proprietário, sendo manifestamente evidente o estado de magreza            

extrema e agonia em que se encontram os animais, sem quaisquer cuidados mínimos, como              

alimentação, água, tratamento de feridas, proteção contra as intempéries, entre outros, que            

salvaguardem o seu bem-estar e que ponham termo ao seu sofrimento. 
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Face ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o             

Grupo Parlamentar do PAN vem por este meio dirigir ao Ministério da Agricultura as              

seguintes questões: 

1. O Ministério da Agricultura - por via da DGAV - recebeu denúncias relacionadas             

com o estado em que se encontram estes cavalos na localidade de Torrão, em              

Alcácer do Sal? 

2. Quais as diligências efetuadas pelas autoridades após a receção das denúncias? 

3. Confirmam que o proprietário dos cavalos foi nomeado seu fiel depositário? 

4. Tendo em conta que, apesar das denúncias, o problema persiste, qual o destino             

que as autoridades tencionam dar aos animais que ainda sobrevivem,          

nomeadamente se está prevista a sua apreensão cautelar e a transferência dos            

animais para outro local? 

5. O Ministério tem conhecimento da morte recente de 5 dos cavalos que se             

encontravam na herdade, bem como do motivo da morte dos animais? 

6. Por que motivo não foram tomadas diligências a fim de evitar a morte dos cavalos,               

num caso que é denunciado (e do conhecimento das autoridades) desde pelo            

menos março 2020, mais concretamente do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA)           

de Grândola, que terá levantado vários autos de contraordenação ao proprietário           

dos animais e os terá remetido para a delegação da DGAV de Alcácer do Sal,               

entidade territorialmente competente? 

 

Palácio de São Bento, 20  de Janeiro de 2021 

As Deputadas e o Deputado,  

André Silva 

Bebiana Cunha 

Inês de Sousa Real 
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