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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Os esforços do país no combate à crise sanitária de COVID-19 levaram ao cancelamento de

eventos e à interdição de grandes aglomerados humanos, como é o caso dos eventos culturais

e desportivos (por exemplo, o futebol) e de outras atividades, onde se inclui a tauromaquia.

As largadas de touros foram um dos eventos cancelados em 2020. Incompreensívelmente,

durante a edição de 2021 da Feira Nacional de Agricultura (FNA) no CNEMA em Santarém, foi

anunciado um alegado “teste” à realização de largadas de touros que terá terminado em

desacatos, além de terem sido realizados treinos de grupos de forcados e uma demonstração

de toureio com crianças de escolas de toureio, em clara violação da legislação que protege as

crianças deste tipo de violência e que colocam em causa a sua integridade física.

Segundo informações difundidas publicamente, as largadas e a "mesa da tortura" (largada de

touros numa esplanada com várias pessoas sentadas em que ganha o último que se levantar do

lugar) que se realizaram no passado sábado na Feira Nacional de Agricultura foram

interrompidas pelas autoridades de saúde devido à falta de civismo dos participantes, o

desrespeito pelas regras estipuladas e a incapacidade da organização evitar o aglomerar de

largos milhares de pessoas nas bancadas.

De acordo com várias publicações, o alegado “teste” não correu como o previsto porque se

concentraram no local mais pessoas do que o que estava previsto, o que levou as autoridades

de saúde a cancelar o evento quando era lidado o 1º touro pelos populares. Inconformados, os

aficionados (que pagaram 7,50€ para assistir às largadas) tentaram impedir a organização de

recolher o touro e tentaram ainda soltar o 2º touro, desobedecendo às autoridades e gerando

desacatos no recinto.

Imagens divulgadas publicamente mostram ainda várias crianças, menores de 16 anos, das

escolas de toureio José Falcão (Vila Franca de Xira), escola de toureio da Moita, Azambuja e

Montijo a tourear bezerros no recinto da Feira Nacional de Agricultura, situação que viola a

legislação portuguesa, constituindo uma contraordenação muito grave, imputável à entidade



promotora.

A Feira Nacional de Agricultura é um evento apoiado pelo Governo e por fundos comunitários,

pelo que não é admissível que continue a promover eventos que violam a Convenção dos

Direitos da Criança e a legislação nacional.

Os eventos realizados foram os seguintes: Mesa da tortura (9 e 12 de junho pelas 21:30h),

Largadas de touros (11 e 12 de junho pelas 21:30h) escolas de toureio da Moita e Vila Franca

de Xira (11 de junho pelas 18:00h) escolas de toureio de Montijo e Azambuja (13 de junho pelas

16:30h) e treinos de forcados (11 de junho pelas 19:00h e 13 de junho pelas 18:30h).

Desconhecem-se os critérios que levaram à realização destes eventos, mas importa esclarecer

o que terá sucedido em Santarém, apurar os responsáveis, bem como esclarecer em que

circunstâncias estes eventos foram autorizados.

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 Saúde as seguintes questões:

As autoridades de Saúde tinham conhecimento da realização destes eventos (largadas,

“mesa da tortura”, treinos de forcados e demonstrações de toureio) na Feira Nacional

de Agricultura em Santarém?

1.

Os eventos em causa foram autorizados pelas autoridades de saúde em articulação

com a entidade promotora?

2.

Em caso afirmativo, em que condições? Em caso negativo, que medidas tenciona o

Ministério tomar para apurar responsabilidades?

3.

É verdade que o público presente nos eventos foi testado, e em caso afirmativo, qual a

taxa de positividade encontrada?

4.

Considerando o descontrolo da situação, que medidas vai tomar o Ministério para

garantir que as pessoas presentes não testadas, irão ser alvo de rastreio e

acompanhamento por parte das autoridades de saúde pública?

5.

É verdade que foi a própria Direção Geral de Saúde que ordenou o cancelamento da

largada realizada na noite de sábado?

6.

O Ministério da Saúde tenciona autorizar este ano a realização de largadas de touros

em Portugal?

7.

As touradas estão sujeitas ao decreto lei aprovado em conselho de ministros a 1 de

abril do presente ano, que prevê a possibilidade de realizar eventos que funcionem

como testes piloto?

8.

Palácio de São Bento, 16 de junho de 2021

Deputado(a)s

BEBIANA CUNHA(PAN)

INÊS DE SOUSA REAL(PAN)

NELSON BASÍLIO SILVA(PAN)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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