ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO
(
.ª)

Número

/XII

PERGUNTA
(
.ª)

Número

/XII

Assunto: Cavaleiro tauromáquico ataca manifestantes pacíficos perante a passividade da polícia, na Torreira, distrito de
Aveiro

Destinatário: Ministério da Administração Interna

Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República
No passado domingo, na Torreira, no distrito de Aveiro, um cavaleiro tauromáquico atacou manifestantes anti
tourada. Os manifestantes, algumas dezenas de pessoas entre as quais se encontravam crianças,
manifestavam a sua discordância de forma ordeira e civilizada, quando um toureiro a cavalo inesperadamente
os ataca.
Os manifestantes encontravamse sentados no chão, de forma pacífica, quando o cavaleiro Marcelo Mendes
investiu com o seu cavalo contra eles. Passados alguns minutos, o cavaleiro repetiu este ataque. Destes
ataques resultaram vários feridos ligeiros.
Durante os ataques e o período entre os ataques a polícia de intervenção presente no local nada fez para
proteger os cidadãos. Os acontecimentos foram registados e divulgados em vídeo pela comunicação social e
retratam bem a brutalidade dos acontecimentos.
O Bloco de Esquerda entende que os acontecimentos não podem ficar impunes, seja o ataque à integridade
física e à liberdade de expressão, seja a inação das forças policiais que assistiram ao ataque.
Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo
Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministério da
Administração Interna, as seguintes perguntas:
1.

Tem o Ministério da Administração Interna conhecimento desta situação?

2.

Como explica o governo a passividade das forças policiais perante os ataques levados a cabo pelo
cavaleiro tauromáquico?

3.

Que medidas irá o Ministério tomar para averiguar desta passividade das forças policiais?
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4.

Que medidas estão em curso relativamente à avaliação e condenação do ataque à integridade física e à
liberdade de expressão registadas?

5.

Que investigação será realizada para garantir que todas as responsabilidades serão assacadas?

Palácio de São Bento, 4 de setembro de 2012.
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