
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

O Decreto n.º 7/2021, de 17 de abril, que regulamenta o Estado de Emergência decretado pelo

Presidente da República, e que, entre outros, reabre o setor da cultura, exclui, mais uma vez, a

tauromaquia.

O Governo decidiu, assim, que a tauromaquia não retoma a sua atividade normal, dentro das

condicionantes inerentes à pandemia, a par do restante setor cultural. A situação é agravada

pelo facto de, mais uma vez, serem permitidos espetáculos em recintos tauromáquicos, mas não

touradas.

Esta decisão discriminatória é tanto mais estranha quanto, nas últimas semanas, se tem

registado uma normalização das relações do Governo com o setor e a sua normal inclusão nas

políticas públicas culturais, como a lei prevê.

O Grupo Parlamentar do CDS-PP entende que é preciso corrigir esta discriminação e considera,

por isso, essencial e urgente obter esclarecimentos da parte da Senhora Ministra da Cultura.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

A Deputada do CDS-PP, abaixo-assinada, vem por este meio requerer à Senhora Ministra da

Cultura, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:



1- Qual o motivo pelo qual não puderam recomeçar os espetáculos tauromáquicos a 19

de abril, como o restante setor cultural?

2- Qual o motivo pelo qual as praças de touros podem acolher espetáculos, mas corridas

de touros não?

3- Confirma V. Exa. que o setor tauromáquico poderá retomar a sua atividade a 3 de

maio?

Palácio de São Bento, 21 de abril de 2021

Deputado(a)s

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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