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Publique - se
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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Conselho Nacional de Cultura foi criado no âmbito do Ministério da Cultura, nos termos do

Decreto-Lei n.º 215/2006, de 27 de outubro, dispondo de uma estrutura que funciona em

plenário e em secções especializadas.

Em 2010, é criada por despacho a secção especializada permanente de tauromaquia, que viria

posteriormente a ser formalizada através do Decreto-Lei n.º 132/2013, de 13 de setembro,

estabelecer o regime de constituição e funcionamento desta secção especializada.

Na sua orgânica, a exemplo do que sucede com as demais secções especializadas, são

integrados especialistas de reconhecido mérito e representantes de entidades ligadas ou

associadas ao sector, a quem cabe emitir recomendações, apreciar e debater propostos

legislativas bem como propor medidas que contribuam para uniformizar práticas que disciplinem

a atividade.

Ao longo destes 12 anos, a tauromaquia tem vindo a ser objeto de debate público, dentro de

fora do Parlamento, bem como de e de inúmeras alterações legislativas e de propostas de

alteração, a que a secção especializada não deverá ter sido alheia. Importa por isso, garantir um

conhecimento mais aprofundado dos desafios com que a secção especializada e os seus

conselheiros foram defrontados e recolher os seus contributos para a atividade legislativa do

parlamento.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

Deputados abaixo-assinados, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vêm, por este meio,

dirigir ao Ministro da Cultura, através de Vossa Excelência, as seguintes perguntas:

- Qual a composição da Secção Especializada ao longo dos últimos 12 anos e, em especial,

qual a sua composição atual?

- Quantas reuniões ordinárias (ou extraordinárias) foram convocadas ao longo destes 12 anos e

quais as respetivas ordens de trabalhos?



Palácio de São Bento, 17 de janeiro de 2023

Deputado(a)s

CARLA SOUSA(PS)

PEDRO DELGADO ALVES(PS)

ROSÁRIO GAMBÔA(PS)

MIGUEL MATOS(PS)

POMPEU MARTINS(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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