
PAULO CANCELA DE ABREU 
Legislaturas: IV, V, VI, VII, VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1885-06-03. 
 
Localidade 
 Anadia. 
 
Data da morte 
 1974-07-02. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Carreira profissional 
 Dirigente da Ordem dos Advogados. 
 
Perfil político 
 Monárquico assumido. Presidente da Assembleia-geral das Juventudes Monárquicas Conservadoras e 

dirigente da Causa Monárquica; 
 Para ele, Salazar é o “grande português, enviado por Deus para salvar a glória da Pátria”. 
 
Carreira político-administrativa antes e depois de ser deputado 
 Secretário do Ministro da Justiça, Artur Montenegro (1909); 
 Subdelegado do Procurador Régio em Águeda e Lisboa (1909-1910); 
 Deputado (1922-1925). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Aveiro Vice-Presidente da Mesa; Política e Administração Geral e Local (Presidente). 
V Aveiro Vice-Presidente da Mesa; Política e Administração Geral e Local (Presidente). 
VI Aveiro Política e Administração Geral e Local. 
VII Aveiro Política e Administração Geral e Local. 
VIII Aveiro Obras Públicas e Comunicações (Presidente). 
IX Aveiro Obras Públicas e Comunicações (Presidente). 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Refere-se à política anterior a 28 de Maio e à posição, dele orador diante da actual.  
 Envia um aviso prévio sobre assuntos de direito.  
 Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de organização hospitalar.  
 Envia uma proposta de substituição a uma base nova da proposta de lei sobre melhoramentos agrícolas.  
 Manifesta-se contra a campanha levantada no estrangeiro por portugueses contra a Situação.  
 Refere-se ao estado das estradas no distrito de Aveiro e ao problema das escolas técnicas.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei das alterações à Carta Orgânica do Império Colonial.  
 Refere-se ao seu aviso prévio.  
 Discute, na especialidade, o projecto de lei que diz respeito a expropriações por utilidade pública.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Refere-se ao pedido de renúncia do Sr. Albano Homem de Melo manifestando o seu regozijo por não ter 

sido atendido.  
 Refere-se ao centenário do Banco de Portugal.  
 Declara que na moção do Sr. Melo Machado, constante do Diário n.º 65, há uma frase que tinha sido 

suprimida e que foi reproduzida.  



 Fala sobre o decreto-lei n.º 36.018, que trata das restrições do plantio da vinha.  
 Requer, pelo Ministério da Justiça, cópia do despacho ministerial acerca dos serviços da polícia judiciária.  
 Realiza o seu aviso prévio sobre as reformas de justiça promulgadas.  
 Deseja que se considere urgente a proposta de lei relativa aos encargos dos inventários orfanológicos.  
 Refere-se a um documento individual enviado a alguns Srs. Deputados a propósito do seu aviso prévio 

realizado sobre as reformas de justiça promulgadas.  
 Secunda as considerações do Sr. Madeira Pinto acerca da situação da indústria do sal marinho.  
 Discute a proposta de lei relativa ao imposto sobre sucessões e doações, referindo-se ao seu artigo 4.º.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
  Refere-se aos cortejos de oferendas e ao seu alto significado e ainda à acção benemérita da Legião 

Portuguesa, Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, Casas do Povo e dos Pescadores, cozinhas 
económicas e Assistência Nacional aos Tuberculosos.  

 Refere-se à tragédia da morte de D. Carlos e D. Luís Filipe, cujo aniversário passa.  
 Envia os seguintes requerimentos solicitando: pela Câmara Municipal de Lisboa certas informações sobre 

prédios; pela Câmara Municipal do Porto idênticas informações; pelo Ministério das Finanças 
informações sobre matrizes, rendimentos e contribuições referentes a prédios; pelo Subsecretariado das 
Corporações e Previdência Social, informações sobre casas económicas.  

 Discute o projecto de lei relativo aos feriados nacionais e descanso dominical.  
 Dá explicações sobre o sentido das palavras que proferiu no seu discurso anterior.  
 Insiste na remessa de determinados elementos que pediu pelo Subsecretariado das Corporações e 

Câmaras Municipais de Lisboa e Porto e envia outro requerimento pedindo pelo Ministério das Obras 
Públicas informações sobre planos de urbanização das sedes dos concelhos.  

 Refere-se às bases XIII e XXV-A do parecer da Câmara Corporativa à proposta de lei relativa ao 
problema da habitação.  

 Refere-se aos artigos 1.º e 4.º do parecer da Câmara Corporativa acerca do projecto de lei do Sr. Sá 
Carneiro relativo ao inquilinato.  

 Refere-se a propostas dos Srs. Melo Machado e outros Srs. Deputados e ainda a outra do Sr. Bernardes 
Pereira referentes ao artigo 19.º do mesmo parecer.  

 Refere-se às demoras na apreciação dos planos de urbanização de numerosos concelhos.  
 Refere-se ao artigo 26.º do parecer da Câmara Corporativa ao projecto de lei do inquilinato.  
 Envia um aviso prévio relativo à elaboração dos planos de urbanização ao abrigo do Decreto-Lei de 5 de 

Setembro de 1944.  
 Refere-se ao artigo 29.º do mesmo parecer.  
 Pede licença para retirar uma proposta de emenda.  
 Refere-se a urna base nova do Sr. Antunes Guimarães depois do artigo 46.º do parecer da Câmara 

Corporativa ao projecto de lei do inquilinato, formulando os seus votos sobre o assunto.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Manifesta o seu sentimento pelos falecimentos dos Srs. Jacinto Bicudo de Medeiros e Jorge Viterbo 

Ferreira.  
 Refere-se ao feriado de 8 de Dezembro e ao seu cumprimento integral.  
 Envia um aviso prévio relativo aos problemas de viação e trânsito.  
 Refere-se à campanha eleitoral para a Presidência da República e presta a sua homenagem de gratidão 

e respeito ao Sr. Botelho Moniz pelas palavras que proferiu, pondo em evidência o exemplo dou 
monárquicos, de sacrifício pelo progresso e tranquilidade do País. 

 Informa que a deputação da Assembleia Nacional encarregada de manifestar a Sua Eminência o Cardeal 
Patriarca os protestos pela condenação do cardeal primaz da Hungria se desempenhou do seu mandato.  

 Manifesta seu acordo com a representação do Grémio Nacional da Imprensa Diária no sentido de um 
regime especial de taxas ou tarifas telefónicas para reportagem e noticiário dos jornais diários.  

 Requer, de várias instâncias, certas informações para apreciação dos efeitos da lei do inquilinato.  
 Justifica a apresentação de um projecto de lei sob a designação de «Abandono de família».  
 Responde ao pedido de esclarecimentos do Sr. Soares da Fonseca dizendo que o seu requerimento 

pedindo urgência para o projecto de lei sobre abandono de família apenas se destina a estabelecer a 
possibilidade ainda da sua discussão.  

 Realiza o seu aviso prévio sobre problemas de viação e trânsito.  
 Refere-se ao projecto de lei do Sr. Botelho Moniz sobre amnistia e a certas considerações deste Sr. 

Deputado e do Sr. Ribeiro Casais acerca do mesmo assunto.  
 
 
 
 



V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Faz considerações de carácter político, depois do que se refere ao assunto que tratou na última sessão 

da legislatura passada, acerca da situação de uma parte dos oficiais e sargentos demitidos em Fevereiro 
de 1919 e antes e de outros voluntária ou forçadamente afastados do Exército por motivos políticos.  

 Discute o Decreto-Lei n.º 37.666, relativo aos serviços de registo e do notariado.  
 Apresenta um aviso prévio referente à crise do turismo em Portugal.  
 Realiza este seu aviso prévio.  
 Encerra o debate sobre o mesmo e apresenta uma moção.  
 Sugere que em geral todas as propostas de substituição e emendas sejam, previamente distribuídas 

pelos Srs. Deputados.  
 Refere-se aos artigos 4.º e 5.º da proposta de lei que cria o Fundo de teatro.  
 Apresenta, junto com outros Srs. Deputados, um aditamento à alínea b) do artigo 5.º da mesma 

proposta de lei.  
 Pede explicações à Comissão de Educação Nacional acerca do artigo 14.º do parecer da Câmara 

Corporativa relativo a, mesma proposta de lei.  
 Recorda o centenário do nascimento do grande tribuno António Cândido e propõe que seja perpetuada, 

em bronze ou em mármore, na Sala dos Passos Perdidos da Assembleia Nacional a sua memória.  
 Agradece ao Sr. Presidente as palavras com que se associou àquela homenagem.  
 Renova a iniciativa do seu projecto de lei apresentado na anterior legislatura relativo ao abandono de 

família.  
 Discute o projecto de lei sobre uma amnistia e revogação das leis de banimento.  
 Requer que fique exarado no Diário das Sessões que a votação do artigo 3.º do projecto de lei do Sr. 

Soares da Fonseca sobre amnistia e inválidos se fez por unanimidade.  
 Refere-se ao problema rodoviário do distrito de Aveiro e requer, sobre o mesmo assunto, algumas 

informações ao Ministério das Obras Públicas.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Tito Arantes sobre a mecânica dos assentos do Supremo Tribunal de Justiça. 
 Propõe um voto de pesar pelo desastre de aviação ocorrido no mar dos Açores, em que perderam a vida 

catorze oficiais, sargentos e praças.  
 Refere-se a uma moléstia que está atacando as vinhas do País, para a qual solicita a atenção das 

entidades competentes, enviando um requerimento pedindo informações respeitantes ao assunto.  
 Refere-se à Lei de Imprensa.  
 Refere-se, na especialidade, à proposta de lei que reorganiza os serviços de registo e do notariado. 
 Refere-se, na especialidade, à proposta de lei que reorganiza os serviços de registo e do notariado e 

envia uma proposta de aditamento ao § 3.º do artigo 42.º.  
 Novas referências à mesma emenda.  
 Refere-se ao artigo 60.º e parágrafos da mesma proposta de lei e apresenta, junto com outros Srs. 

Deputados, uma proposta de emenda.  
 Manifesta a sua opinião sobre certo aspecto do Decreto-Lei n.º 37 666, que reorganizou os serviços de 

registo e do notariado.  
 Refere-se aos artigos 106.º, 108.º e 118.º da proposta de lei que reorganiza os mesmos serviços.  
 Refere-se ao artigo 156.º da citada proposta de lei.  
 Refere-se a matéria regimental.  
 Envia um projecto de lei constante de um aditamento ao artigo 109.º da Constituição acerca da 

ratificação dos decretos-leis.  
 Discute a proposta de lei de revisão da Constituição e Acto Colonial.  
 Insta pela remessa dos documentos que pediu sobre a propagação, nas vinhas, da cochonilha, «algodão 

da vinha», e providências tomadas, e requer informações sobre tiragem, distribuição e venda do Diário 
das Sessões.  

 Associa-se ao pesar da Assembleia Nacional pelo falecimento do Sr. Presidente da República. 
 Requer que fique consignado na acta que a proposta da Comissão de Legislação e Redacção de 

substituição do artigo 10.º da proposta de lei de revisão da Constituição foi aprovada por maioria.  
 Requer que fique consignado na acta que a proposta relativa à substituição do artigo 10.º-A da mesma 

proposta de lei foi aprovada por maioria e, podendo ser, com o número dos Srs. Deputados que a 
rejeitaram.  

 Dá explicações acerca deste último requerimento.  
 Refere-se ao artigo 28.º da proposta de lei de revisão da Constituição.  
 Refere-se à demora, e consequentes prejuízos para os atingidos, na execução integrai da Lei n.º 2039, 

sobre uma amnistia.  



 Discute o seu projecto de lei de alteração ao artigo 109.º da Constituição sobre a ratificação dos 
decretos-leis.  

3.ª Sessão Legislativa e Extraordinária (1951-1952) 
 Profere palavras de homenagem à memória da rainha D Amélia do Orléans e Bragança.  
 Envia um requerimento pedindo, pelas instâncias referidas, informações relativas à reintegração dos 

amnistiados.  
 Fala sobre um seu projecto de lei relativo ao abandono do família e, ao facto de os Deputados não 

receberem convites para solenidades oficiais importantes.  
 Envia um aviso prévio relativo a amnistiados.  
 Defende o seu projecto de lei relativo ao abandono de família.  
 Discute esse projecto de lei.  
 Refere-se à emenda do Sr. Santos Carreto e outros Srs. Deputados respeitante aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 

4.º do mesmo projecto de lei.  
 Refere-se ao artigo 7.º do dito projecto de lei sobre o qual envia uma proposta de substituição, que 

depois retira; envia um artigo novo e esclarece o sentido da proposta que fez de um artigo novo ao dito 
projecto de lei.  

 Refere-se a uma portaria publicada que aprova o Regulamento da Caixa de Previdência da Ordem dos 
Advogados.  

 Refere-se às propostas de lei em discussão na especialidade relativas à organização da aeronáutica 
militar e recrutamento o serviço nas forças aéreas, referindo-se ao artigo 2.º da proposta de lei do 
recrutamento e serviço nas forças aéreas.  

 Regozija-se por vir já publicada no Diário do Governo a lei do abandono da família, solicita que ainda 
durante a actual sessão legislativa sejam presentes as bases da organização do turismo em Portugal e 
requer que a proposta de lei presente sobre o número o utilização de automóveis do Estado seja 
considerada urgente.  

 Envia um requerimento pedindo esclarecimentos, pelos Ministérios das Corporações, Economia e 
Finanças, relativos a automóveis pertencentes a organismos corporativos, de coordenação económica e 
do Estado.  

 Discute o aviso prévio do Sr. Sá Carneiro relativo ao decreto-lei que alterou em parte a lei dos serviços 
do registo e do notariado.  

 Discute na generalidade a proposta de lei relativa às normas a observar na atribuição e utilização de 
viaturas ligeiras e automóveis oficiais e requer que a discussão e votação da mesma na especialidade, 
incidam sobre o parecer da Câmara Corporativa.  

 Discute a base I do texto sugerido pela Câmara Corpora para a mesma proposta de lei.  
 Refere-se aos diplomas publicados referentes à regulamentação da assistência de menores aos 

espectáculos públicos, ao desenvolvimento do ensino primário, à portaria que regulamenta parte da lei 
sobre o uso das viaturas oficiais e associa-se às palavras do Sr. André Navarro a propósito dos justos 
desejos da construção de uma pista náutica em Aveiro.  

 Manda um requerimento, assinado também pelo Sr. Carlos Moreira, como actualização dos 
esclarecimentos já solicitados, pedindo informações sobre a aplicação do Decreto n.º 38.267, relativo a 
amnistia e reintegrações  

4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Refere-se à acção, digna de elogio, da Junta Autónoma de Estradas, a propósito da passagem do 25.º 

aniversário da sua existência.  
 Refere-se na especialidade à proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Renova dois requerimentos, pedindo, pelos Ministérios da Educação Nacional e da Economia, nota global 

dos vencimentos dos funcionários reintegrados por virtude da lei de amnistia.  
 Refere-se ao problema das estradas, municipais e caminhos vicinais.  
 Invoca o artigo 42.º do Regimento. 
 Refere-se à base LXX da proposta da Lei Orgânica do Ultramar.  
 Efectiva o seu aviso prévio acerca da execução da lei de amnistia.  
 Encerra o debate sobre esse seu aviso prévio.  
 Sugere que a Comissão de Legislação e Redacção se pronuncie sobre as alterações propostas ao 

projecto de lei relativa às expropriações.  
 Refere-se ao mesmo projecto de lei e, em especial, ao artigo 6.°. 
 
 
 
 



VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Requer elementos para apreciação dos problemas de investigação criminal, eficiência dos seus serviços e 

remodelação deste.  
 Requer elementos relativos a obras públicas na região de Aveiro.  
 Fala acerca do turismo em Portugal.  
 Requer urgência para a Câmara Corporativa dar parecer sobre a proposta de lei acerca da indústria 

hoteleira.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de colonização das zonas beneficiadas pelas obras de 

fomento hidroagrícola, concluídas ou em curso. 
 Requer a Caixa Geral de Depósitos Crédito e Previdência informações acerca de empréstimos a 

empresas ou indivíduos proprietários ou arrendatários de hotéis, pensões ou estalagens.  
 Refere-se à reforma da Polícia Judiciária e faz considerações acerca do Instituto de Medicina Legal.  
 Invoca o artigo 96.º da Constituição.  
 Requer elementos acerca do inquérito sobre factos referidos pelo capitão Jorge Faro Valadas e 

informações relativas à importação de vinhos para o ultramar.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa a indústria hoteleira.  
 Discute na especialidade a mesma proposta de lei.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Diz desejar ocupar-se em aviso prévio dos problemas do plantio da vinha, dos preços do mercado dos 

vinhos e da sua exportação, nomeadamente para o ultramar. Efectiva o seu aviso prévio acerca dos 
problemas da vinha e do vinho.  

 Requer que, pelo Ministério da Economia, lhe sejam fornecidas informações acerca de plantações de 
vinha.  

 Declara pôr à disposição dos Srs. Deputados as informações que requereu, relacionadas com o aviso 
prévio sobre a vinha e o vinho, mandando-as para a Mesa.  

 Encerra o debate do seu aviso prévio acerca dos problemas vitivinícolas.  
 Agradece a manifestação de pesar da Assembleia pelo falecimento de seu irmão, o Dr. Alexandre 

Cancela de Abreu.  
 Requer, pelo Ministério da Justiça, informações acerca de petições de habeas corpus.  
 Requer, pelo Ministério da Justiça informações acerca do movimento de processos nas Policias 

Judiciárias de Lisboa, Porto e Coimbra.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à alteração e revisão do Plano de Fomento.  
3.ª Sessão Legislativa e Extraordinária (1955-1956) 
 Faz considerações sobre a reconstrução da marinha mercante nacional.  
 Requer a indicação do número de estrangeiros, de automóveis ligeiros pertencentes a estrangeiros, 

indicando em separado os reboques de roulottes e de autocarros de passageiros que entraram no 
continente de 1950 a 1955.  

 Requer informações relativas à actividade, quadro de pessoal e verbas atribuídas ao Instituto de 
Medicina Legal de Lisboa.  

 Refere-se à elaboração do projecto do novo Código Civil e à necessidade de fazer a revisão do Código 
de Processo Civil e de substituir o Código Penal vigente.  

 Ocupa-se do movimento de serviço na Polícia Judiciária e da actividade e organização do Instituto de 
Medicina Legal de Lisboa e do Conselho Médico Legal.  

 Discute na generalidade as propostas e lei sobre o turismo e sobre a indústria hoteleira.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a indústria hoteleira.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o turismo.  
 Refere-se à falta de meios de comunicação e transportes para o Hospital de Santa Maria e chama para 

esse facto a atenção da Câmara Municipal de Lisboa.  
 Congratula-se com recentes medidas governamentais acerca de facilidades na passagem da fronteira.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Anuncia a realização dum aviso prévio sobre acidentes de viação.  
 Regozija-se com o andamento dos trabalhos da comissão revisora do Código Civil.  
 Efectiva o seu aviso prévio sobre acidentes de viação.  
 Congratula-se com o anúncio da empreitada para a construção de variantes de acesso à cidade de 

Aveiro.  
 Presta homenagem à memória do contra-almirante Afonso de Cerqueira.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei que introduz alterações na Lei n.º 2030 

(Lei do Inquilinato).  
 



VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa e Extraordinária (1957-1958) 
 Agradece as palavras elogiosas do Sr. Mário de Figueiredo sobre os trabalhos da Mesa provisória.  
 Requer várias informações sobre o contrato celebrado entre o Estado e a Companhia de Diamantes de 

Angola.  
 Requer informações sobre os acidentes de viação ocorridos em 1957 e actividade da Polícia de Viação e 

Trânsito.  
 Requer informações sobre pedidos de comparticipações do Estado para obras em estradas municipais.  
 Faz considerações sobre as relações entre o Estado e a Companhia de Diamantes de Angola e foca o 

caso das participações dos corpos gerentes nos lucros líquidos da Companhia.  
 Congratula-se com a solução do problema das estradas e caminhos municipais prevista no II Plano de 

Fomento.  
 Assinala a passagem do milénio da fundação e do bicentenário da cidade de Aveiro e refere-se às 

projectadas comemorações destes acontecimentos.  
 Requer informações sobre a actividade da Polícia Judiciária, do Instituto de Medicina Legal e do 

Conselho Médico Legal.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1959.  
 Discute o artigo 4.º da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1959.  
 Faz referência aos serviços da Policia Judiciária.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao fomento piscícola nas águas interiores do País.  
 Requer urgência para o projecto de lei do Sr. Homem Ferreira sobre alterações a alguns artigos do Có-

digo de Processo Penal.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o fomento piscícola nas águas interiores do País.  
 Presta homenagem à memória do Prof. Dr. Barbosa de Magalhães.  
 Requer que fique consignado no Diário das Sessões que o projecto de lei do Sr. Homem Ferreira sobre 

alterações ao Código de Processo Penal, quer na generalidade, quer na especialidade, foi aprovado por 
unanimidade.  

 Requer que pelo Ministério da Justiça lhe sejam fornecidos elementos acerca de petições de habeas 
corpus.  

 Discute a base XI da proposta de lei sobre o plano director do desenvolvimento urbanístico da região de 
Lisboa.  

 Discute na generalidade e na especialidade a proposta e os projectos de lei de alteração à Constituição 
Política.  

 Requer pelas entidades competentes a remessa de elementos relativos aos pedidos feitos pelas 
Companhias dos Telefones e Carris de Ferro de Lisboa para elevarem as taxas e tarifas dos telefones e 
dos carros eléctricos.  

 Discute os projectos de lei dos Srs. Carlos Lima, Homem de Melo e Carlos Moreira de alteração à 
Constituição Política.  

3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Pergunta se uma proposta de emenda apresentada pelo Sr. Carlos Moreira ao artigo 10.º da proposta de 

lei de autorização das receitas e despesas para 1960 contém uma disposição taxativa ou uma auto-
rização a conceder ao Governo.  

 Presta homenagem ao antigo Deputado Dr. Artur de Morais Carvalho.  
 Requer que pelo Ministério das Comunicações lhe sejam fornecidos elementos relacionados com os 

problemas de viação e trânsito.  
 Discute na generalidade e na especialidade o projecto de alterações ao Regimento da Assembleia 

Nacional.  
 Faz considerações sobre o problema da censura, classificação e inspecção dos espectáculos.  
 Requer várias informações, pelo Ministério das Obras Públicas, acerca de estradas.  
 Requer que lhe sejam enviadas com a maior brevidade as informações que requereu ao Ministério das 

Obras Públicas sobre estradas nacionais.  
 Discute o projecto de lei do Sr. Camilo de Mendonça sobre a limitação das remunerações dos corpos 

gerentes de certas empresas.  
 Elogia a acção do Sr. Prof. Antunes Varela na pasta da Justiça.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Ocupa-se da crise da indústria do sal em Aveiro.  
 Requer que pelo Ministério das Finanças lhe sejam fornecidos elementos relativos ao Montepio dos 

Servidores do Estado.  
 Louva o Governo pela publicação do Decreto n.º 43.460, respeitante à Ordem dos Advogados.  



 Refere-se à ida do Sr. Presidente do Conselho a bordo do «Santa Maria» no dia da sua chegada.  
 Discute as Contas Gerais do Estado, metrópole e ultramar e as da Junta do Crédito Público relativas a 

1959.  
 Profere palavras de homenagem ao Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa a propósito do cinquentenário da sua 

ordenação sacerdotal.  
 Analisa alguns aspectos da indústria e comércio do sal.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Agradece ao Sr. Presidente e ao Sr. Veiga de Macedo as palavras com que se referiram à sua acção nos 

trabalhos preparatórios da Assembleia.  
 Faz considerações sobre a invasão e ocupação de Goa pela União Indiana, usa da palavra acerca da 

moção apresentada e pede a palavra para um requerimento sobre o mesmo assunto, requerendo que da 
referida moção seja enviada cópia ao parlamento inglês.  

 Requer pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros informações relativas à política britânica no caso de 
Goa.  

 Recorda a vida e a obra do Bispo de Aveiro, D. Domingos da Apresentação Fernandes.  
 Refere-se à acção da mulher portuguesa na actual conjuntura militar de Angola.  
 Recorda o regicídio 1 de Fevereiro de 1908.  
 Discute a proposta de lei sobre o arrendamento da propriedade rústica.  
 Requer ao Ministério das Comunicações elementos referentes a 1961 acerca do número de veículos 

motorizados em circulação, acidentes de viação, Polícia de Viação e Trânsito e receita total da actividade 
rodoviária.  

 Requer que lhe sejam fornecidos os elementos que requereu ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
em sessão anterior, acerca da política britânica no caso de Goa. 

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Apresenta uma nota de aviso prévio sobre acidentes de viação.  
 Elogia o novo bispo de Aveiro D. Manuel de Almeida Trindade.  
 Fala sobre os Congressos de Pediatria e da União Internacional dos Advogados, realizados em 1962 no 

nosso Pais.  
 Encerra o debate sobre o aviso prévio relativo a acidentes de viação.  
 Refere-se às condições da região da Bairrada para o Turismo.  
 Discute a proposta de lei de alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Refere-se às comemorações do centenário de D. Carlos.  
 Requer, com outros Srs. Deputados, que seja submetido à ratificação expressa da Assembleia o Decreto-

Lei n.º 45. 398, que autoriza a emissão de um empréstimo externo, amortizável, até ao montante de 15 
milhões de dólares.  

 Refere-se à reforma fiscal que entrou em vigor.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Requer elementos sobre os vários contratos celebrados entre o Estado e a Companhia dos Telefones. 
 Insiste pela satisfação de dois anteriores requerimentos seus sobre o aumento das taxas e tarifas 

telefónicas.  
 Aborda vários assuntos de interesse para a região da Bairrada.  
 Ocupa-se do aumento das tarifas telefónicas e da transferência para os CTT da exploração das redes 

telefónicas de Lisboa, Porto e subúrbios.  
 Agradece as palavras de sentimento do Sr. Presidente e de alguns Deputados a propósito da morte de 

seu irmão, o antigo Deputado Eng.º Augusto Cancela de Abreu.  
 Fala sobre a actividade da Secção Auxiliar Feminina da Cruz Vermelha Portuguesa e do Movimento 

Nacional Feminino. 
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Agradece as referências elogiosas que o Sr. Presidente e o Sr. Deputado Castro Fernandes lhe fizeram 

por motivo de ter dirigido os trabalhos das sessões preparatórias.  
 Refere-se ao encerramento das cerimónias comemorativas do 1.º centenário da Cruz Vermelha 

Portuguesa. 
 Foca alguns problemas da agricultura.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 



 Agradece o voto de pesar pela morte de seu irmão e consagra algumas palavras à memória da antiga 
Deputada Sr. ª D. Domitila de Carvalho.  

 Trata de problemas do leite e do vinho.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.  
 Associa-se, como Deputado por Aveiro, às palavras proferidas pelo Sr. Presidente a propósito do 

acidente sofrido pelo Sr. Aulácio de Almeida.  
 Faz considerações sobre turismo no Centro e no Norte do País.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Faz referência à morte do antigo Deputado Dr. Rui de Andrade, tecendo o seu elogio.  
 Fala sobre o regicídio, a propósito do 60.º aniversário deste.  
 Aborda o problema dos incêndios nos campos.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Requer informações sobre as adegas cooperativas existentes no País.  
 Refere-se ao 61.º aniversário do assassínio do rei D. Carlos.  
 Propõe, com outros Deputados, para 2.º vice-presidente o Sr. Deputado Castro Fernandes.  
 Interroga a Mesa sobre os motivos da continuação do atraso na publicação do Diário das Sessões.  
 Agradecendo uma informação do Sr. Presidente, volta a referir-se ao mesmo assunto.  
 Faz considerações sobre a actividade das adegas cooperativas.  
 Refere-se à remessa extemporânea de elementos pedidos sobre adegas cooperativas.  


