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Exmo. Senhor 
Dr. João Bezerra da Silva 
Chefe do Gabinete da Ministra Adjunta 
e dos Assuntos Parlamentares 
Palácio de São Bento 
1249-068 Lisboa 

 

SUA REFERÊNCIA 

1472 

ENT. 2989 

 SUA COMUNICAÇÃO DE 

08-11-2022 

 NOSSA REFERÊNCIA 

Nº:  

ENT.: 4636 

PROC. Nº 01.02.01 (PAN) 

 DATA 

09-12-2022 

 

Assunto: Pergunta n.º 850/XV/1.ª de 8 de novembro de 2022 (PAN) 

 

Encarrega-me o Senhor Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, na sequência da Pergunta n.º 

850/XV/1.ª de 8 de novembro de 2022, apresentada pela Senhora Deputada Única Representante do 

Partido PAN (Pessoas-Animais-Natureza), que versa sobre as condições em que terá ocorrido um  

espetáculo tauromáquico em Loures, de prestar os seguintes esclarecimentos: 

 

Em resposta às questões colocadas e uma vez que as questões suscitadas se reconduzem à questão 

principal de não utilização de curros amovíveis no espetáculo em questão, impõe-se informar que o 

espetáculo em apreço foi objeto de comunicação prévia à Inspeção-Geral das Atividades Culturais 

(IGAC), entidade que superintende os espetáculos tauromáquicos e, reunindo todos os requisitos 

necessários para a autorização administrativa, procedeu em conformidade com a designação dos 

delegados técnicos tauromáquicos (Diretor de Corrida e Médico Veterinário). 

No local do espetáculo, constatou-se que não foram utilizados os curros amovíveis existentes no 

terreno, o que veio a dar lugar à abertura de processo para inquirição das razões do sucedido. 

Em resultado do inquirido, concluiu-se, nomeadamente, que a determinação de não utilização dos 

curros móveis, no caso concreto, resultou de justificação ponderosa efetuada no local pelo Médico 

Veterinário para o efeito designado, tendo em vista salvaguardar e compatibilizar a segurança dos 

intervenientes no espetáculo e do público, com o bem-estar animal. 

Para tal, contribuíram as caraterísticas do terreno onde foi instalada a praça (plano inclinado), tendo 

a IGAC transmitido ao Município de Loures, entidade competente para o licenciamento do espaço em 

questão, as preocupações associadas à questão em apreço. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

O Chefe do Gabinete 

 

 

Vasco Casimiro 
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