
                                                          I PARTE

Audição dos peticionários da petição n.º 610/XIII (4.ª)  - Solicitam à Assembleia da
República a adoção de medidas com vista a salvar a Casa da Pesca, património
classificado, situada na Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, em Oeiras, e
a garantir a preservação, divulgação e abertura ao público deste conjunto
patrimonial.
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Informações.

Apreciação e votação das atas das reuniões de 23 e 30 de abril de 2019.

Discussão do projeto de resolução n.º 179/XIII (1.ª) - Recomenda ao Governo a
preservação do arquivo histórico da RTP - Madeira.

Apreciação e votação do Relatório «Portugal na União Europeia 2018:

Deputado Relator: José Carlos Barros (PSD)

Apreciação e votação do relatório final da petição n.º 510XIII (3.ª) - Sobre a operação
da Altice de aquisição do Grupo Media Capital e seus efeitos:

Deputado Relator: Luís Monteiro (BE)

Votação na especialidade  do projeto de lei n.º 1020/XIII (4.ª) (BE) - Cria a Rede de
Teatros e Cineteatros

Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS
para agendamento de uma visita às instalações da RTP/Centro de Produção do
Norte, resultante das declarações feitas pelos membros do Conselho de Redação da
RDP que assinalaram a fraca qualidade das condições de trabalho nos estúdios a
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norte, a falta de profissionais da rádio a trabalhar neste centro de produção e de
material técnico necessário para a prossecução do serviço de rádio na estação
pública

Apreciação e votação do parecer da proposta de lei n.º 194/XIII (4.ª) - Altera a Lei
Antidopagem no Desporto:

Deputado  Relator: António Cardoso (PS)

Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição n.º 620/XIII (4.ª)  -
Solicitam a adoção de medidas com vista à defesa do Miradouro da Senhora do
Monte:

Deputado Relator: Grupo Parlamentar do PS

Outros assuntos.


