ALEXANDRE FERREIRA PINTO BASTO
Legislaturas: IV.
Data de nascimento
 1895-11-30
Localidade
 Lisboa
Habilitações literárias
 Desconhecidas.
Profissão
 Administrador de empresas.
Carreira profissional
 Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Caminhos de Ferro de Benguela.
Carreira político-administrativa
 Vereador da Câmara Municipal de Lisboa.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
IV
Lisboa
* Pediu escusa em 1946-02-14

Comissões
Economia. *

Intervenções parlamentares
IV Legislatura (1945-1949)

1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)


Não regista intervenções.






Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1947.
Refere-se a assuntos que tratam do professorado primário, falta dê escolas, caixas escolares e cantinas.
Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1947.
Refere-se aos aplausos recebidos pelo voto da Assembleia para a supressão do imposto do turismo nas
contas dos doentes.
Requer informações sobre o pedido da Companhia dos Carvões do Cabo Mondego para expropriar certo
terreno para instalação de várias fábricas.
Requer nota e mais informações dos processos submetidos em 1946, pela Direcção Geral das
Contribuições e Impostos, ao parecer da auditoria jurídica do Ministério das Finanças.
Fala sobre uma proposta de alteração do Sr. Amorim Ferreira à base XXV da proposta de lei que
reorganiza o ensino técnico profissional.
Associa-se ao que disse o Sr. Proença Duarte relativamente às cheias que devastaram a região do
Ribatejo.
Fala nas inundações havidas nas lezírias e trabalhos a executar para as evitar.
Envia um aviso prévio acerca do regime de protecção às indústrias e do pedido da Companhia Mineira
do Cabo Mondego para expropriação de 280:000 metros quadrados de terreno e requer, pelos
Ministérios respectivos, cópia de documentos relativos à construção de um cine-teatro em Abrantes por
uma sociedade e, também cópia dos documentos relativos a um pedido da Santa Casa da Misericórdia
de Abrantes para, em comparticipação com o Estado, construir um novo cine-teatro em substituição do
actual.
Fala sobre o caso da expropriação de terrenos da zona de turismo da Figueira da Foz destinados a
indústrias e sobre uma representação dos motoristas de Santarém protestando contra a exigência de
carta taxa.

2.ª Sessão Legislativa (1946-1947)










3.ª Sessão Legislativa (1947-1948)





Discute a proposta de lei de receitas e despesas para 1948.
Refere-se à política internacional.
Discute as contas gerais do Estado do ano de 1946.
Envia um requerimento pedindo, pela direcção da Emissora Nacional, certas informações.

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949)


Discute as Contas Gerais do Estado de 1947.

