
 
Nota Informativa 

Municípios unem esforços para defender a economia rural 
 
 

A Mesa da Secção de Municípios com Atividade Taurina da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses (SMAT), desenvolveu vários esforços para defender a cultura tauromáquica e a 

atividade económica do Mundo Rural tendo em atenção a vasta legislação que está a ser 

produzida e discutida na Assembleia da República (AR), tendo comunicado ao Conselho Diretivo 

da ANMP a necessidade de este órgão solicitar o agendamento de reuniões com todos os Grupos 

Parlamentares e com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. 

A SMAT, secção especializada da ANMP, é constituída por 43 municípios, e a Mesa é composta pelo 

Município de Coruche que preside, pelo Município da Moita, Angra do Heroísmo, Santarém e Vila 

Franca de Xira. 

Os municípios com atividade taurina defendem que devem ser ouvidos no âmbito da discussão e 

aprovação de projetos de lei que possam colocar em causa o Mundo Rural. Destacam como 

exemplos os projetos de lei que são concretamente sobre a liberdade de escolha de cidadãos livres 

e esclarecidos de acederem e exercerem a atividade tauromáquica, de serem artistas e auxiliares 

deste espetáculo, cuja legislação já é bastante rigorosa no que toca à participação de menores; 

Os Deputados da República devem ter o máximo de informação sobre a realidade concreta de quem 

vive, trabalha, investe e visita esses territórios. 

Quem conhece o mundo rural e as suas vivências entende que estas artes, tais como outras de 

elevada performance iniciam-se antes da maioridade, o contrário emana de um profundo 

desconhecimento do mundo rural. 

Além das diligências junto do Conselho Diretivo da ANMP, os Municípios que integram a SMAT 

estarão dia 19 de maio na grande Corrida no Campo Pequeno em defesa do património cultural que 

envolve a tauromaquia e toda a biodiversidade, economia e atividades que lhe estão associadas. 

Salvaguardando as artes e as tradições bem como a Liberdade de escolher exercer uma profissão na 

Festa, ver a Festa ou ir à Festa. 
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