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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No passado dia 24 de julho de 2022 realizou-se no concelho de Loures um espetáculo

tauromáquico numa praça de touros ambulante.

O Decreto-lei 89/2014, de 11 de Junho, que estabelece o Regulamento do Espetáculo

Tauromáquico (RET) determina que nas praças de touros ambulantes é obrigatória a existência

de currais para o alojamento dos animais, que segundo o artigo 31º do RET devem possuir:

Piso antiderrapante;•

Iluminação e ventilação adequada a permitir o descanso da rês antes e após a lide;•

Dispositivo para abeberamento manual ou automático, em condições que permitam à rês

dispor de água sempre que tiver necessidade;

•

Alimentação, em caso de permanências superiores a 12 horas.•

Nenhum destes requisitos foi cumprido em Loures no passado dia 24 de outubro, tendo os

animais permanecido alojados no veículo de transporte, sem as mínimas condições de bem

estar, obrigados a permanecer de pé durante mais de 3 horas, sem alimento ou bebida.

Esta situação foi confirmada pela própria Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC) em

resposta a uma denúncia realizada pela associação ANIETIC, referindo que “o recinto

autorizado não oferecia as condições técnicas e de segurança desejáveis para um espetáculo

desta natureza, inviabilizando assim a utilização dos curros ambulantes”.

Os problemas técnicos e de segurança do recinto, relacionados com o facto da praça de touros

ter sido montada num terreno desnivelado, terão motivado a presença de 2 inspetores da IGAC

no espetáculo, conforme foi noticiado pela imprensa tauromáquica.

Segundo o RET, compete ao Médico Veterinário nomeado pela IGAC, verificar as condições de

transporte, descarga e alojamento dos animais (alínea g) do artigo 8º), pelo que o veterinário

nomeado devia ter verificado que os animais estavam alojados no veículo de transporte.

Neste sentido, e ao abrigo do Decreto-lei 89/2014, de 11 de Junho, que estabelece no seu artigo

20º que a ausência de curros é uma das condições para o impedimento do espetáculo, quer os

inspetores da IGAC, quer o Diretor de Corrida e o próprio médico veterinário nomeados para o

espetáculo, deviam ter inviabilizado a realização desta corrida de touros, não só pela ausência



de condições de bem estar animal para alojar os animais, mas também pela salvaguarda dos

espectadores presentes no recinto, tendo em conta que o recinto não oferecia condições de

segurança, como a própria IGAC reconheceu.

Assim, importa esclarecer porque motivo a legislação não foi cumprida em Loures, porque razão

continua a não ser cumprida a obrigação de alojar os touros em curros nas praças de touros

ambulantes, e porque é que os delegados técnicos tauromáquicos nomeados pela IGAC

continuam a pactuar com esta ilegalidade?

Recorde-se que a associação ANIETIC tem vindo a denunciar a sistemática violação da

obrigatoriedade dos animais serem alojados em curros nas praças ambulantes, sem que a IGAC

seja capaz de fazer cumprir esta determinação da lei, sendo inúmeros os casos em que isto

aconteceu.

Por último, e segundo o RET (alínea a) do artigo 9.º - Exclusão do corpo de delegados técnicos

tauromáquicos), “são excluídos do corpo dos delegados técnicos tauromáquicos, os que não

observem o disposto nos artigos 7.º e 8.º e outros deveres funcionais previstos no presente

regulamento”, pelo que compete ao inspetor-geral das Atividades Culturais, após audiência

prévia escrita do interessado, a exclusão dos delegados técnicos tauromáquicos presentes

nesta corrida de touros.

Assim, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, vem por

este meio a Deputada Única Representante do PAN dirigir ao Ministério da Cultura as

seguintes questões:

O Ministério da Cultura tem conhecimento da realização de uma tourada em Loures

numa praça de touros ambulante que não reunia as condições técnicas e de segurança

para este tipo de espetáculo?

1.

Foi aberto algum processo no âmbito deste caso?2.

Porque motivo a Inspeção Geral das Atividades Culturais permitiu a realização de um

espetáculo tauromáquico que não respeitava as condições de segurança e de bem

estar animal?

3.

Porque razão não foi cumprido o Regulamento do Espetáculo Tauromáquico em

matéria de alojamento dos animais e porque razão o espetáculo não foi cancelado

como determina o regulamento?

4.

Os Delegados Técnicos Tauromáquicos nomeados para a corrida de touros em Loures

foram alvo de algum processo disciplinar?

5.

A IGAC tenciona fazer cumprir o Regulamento do Espetáculo Tauromáquico excluindo

os dois Delegados Técnicos Tauromáquicos como determina a lei?

6.

A IGAC tenciona no futuro fazer cumprir a determinação de alojar os touros de lide em

curros devidamente equipados e que garantam as normas de bem-estar animal

previstas no regulamento?

7.

Palácio de São Bento, 7 de novembro de 2022

Deputado(a)s

INÊS DE SOUSA REAL(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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