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1. 

2. 

3. 

4. 

Audiência da Associação Alter, solicitando a defesa do edifício da Panificadora de
Vila Real conhecido como "Panreal", do artista transmontano Nadir Afonso. 

Informações.

Votação na especialidade, por analogia do disposto no artigo 150.º do Regimento da
Assembleia da República, nos termos da deliberação da Conferência de Líderes de
16 de maio de 2018:

Projeto de resolução n.º 2134/XIII (4.ª) (BE) - Criação da Rede Nacional dos Museus
da Resistência e instalação do Museu da Resistência e Liberdade no Porto ;

Projeto de resolução n.º 2137/XIII (4.ª) (PCP) - Recomenda ao Governo a
deslocalização do Museu Militar do Porto para, no Edifício do Heroísmo, implementar
o "Do Heroísmo à Firmeza ¿ Museu da Resistência Antifascista do Porto"

Discussão do projeto de resolução n.º 2210/XIII (4.ª) (CDS-PP) - Recomenda ao
Governo que mantenha os apoios aos clubes que participam em provas nacionais e
que se tenham que deslocar de ou para as regiões autónomas.

Apreciação e votação do parecer do projeto de lei n.º 892/XIII (3.ª) - Impede o apoio
institucional à realização de espetáculos que inflijam sofrimento físico ou psíquico ou
provoquem a morte de animais:
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Apreciação e votação do relatório da audiência da Associação Treinadores Andebol
Portugal sobre a proposta de lei n.º 146/XIII (3.ª) - Altera o regime de acesso e
exercício da atividade de treinador de desporto.

Apreciação e votação do relatório da audiência à Autoridade Antidopagem de
Portugal sobre a proposta de lei n.º 194/XIII (4.ª) - Altera a Lei Antidopagem no
Desporto.

Apreciação e votação das atas respeitantes às reuniões de 26 de junho, 2, 3, 4, 9, 11
e 16 de julho de 2019.

Apreciação e votação do relatório de atividades da Comisão respeitante à 4.ª Sessão
Legislativa.

Apreciação e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho do Impacto da
Aplicação do Acordo Ortográfico.

Apreciação e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho do Desporto.

Apreciação e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho Participação
de Animais em Circos.

Apreciação e votação do relatório da visita efetuada à Cinemateca.

Outros assuntos.


