
JOÃO XAVIER CAMARATE DE CAMPOS 
Legislaturas: I, II, III, IV. 
 
Data de nascimento 
 1888-12-21. 
 
Localidade 
 Nossa Senhora do Bispo / Montemor-o-Novo / Évora. 
 
Data da morte 
 1960. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. 
 
Profissão 
 Conservador do Registo Civil. 
 
Carreira profissional 
 Professor Provisório do Liceu de Évora; 
 Subdelegado do Procurador da República em Montemor-o-Novo; 
 Director do Banco do Alentejo. 
 
Carreira político-administrativa 
 Eleito Deputado por Évora (1919); 
 Presidente da Câmara Municipal de Évora. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

IV Évora Política e Administração Geral e Local. 
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Participa no debate sobre o Regimento da Assembleia Nacional. 
 Manda para a Mesa um aviso prévio, declarando que desejava tratar, em ordem do dia, da forma como 

estão sendo executados os diplomas que criaram a Federação Nacional dos Produtores de Trigo e a 
Federação Nacional dos Industriais de Moagem. 

 Entra no debate, na especialidade, sobre a proposta de lei n.º 3, referente às alterações à Constituição 
Política. 

 Entra na discussão e debate da ratificação do Decreto-Lei n.º 25 126, respeitante à produção 
cerealífera. 

 Entra do debate da proposta de lei n.º 47, que estabelece o novo programa para a promoção de furriéis 
a segundos sargentos. 

2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Discute o projecto de lei relativo ao seguro obrigatório para os automóveis.  
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Saúda os operários que, livres de paixões políticas, se colocam ao lado da ordem.  
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Diniz da Fonseca acerca do inquilinato.  
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Não regista intervenções.  
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Fala na derrama lançada aos proprietários dos detritos do Alentejo no sentido de atenuar a crise rural.  



 Trata da construção de casas baratas em Évora, a propósito duma pretensão neste sentido de uma 
instituição de previdência da mesma cidade, e refere-se à má situação da lavoura.  

 Requer nota do movimento e emolumentos recebidos pelos funcionários dos julgados municipais de 
1936 e 1937.  

2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Fala sobre a proposta de lei respeitante à exploração de pedreiras.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Fala sobre a proposta de lei de receitas e despesas para o ano de 1941.  
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Entra no debate da proposta de lei relativa ao empréstimo interno consolidado de 3 ½ por cento.  
 Fala nos novos horários dos comboios, em consequência da redução que houve nestes.  
 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Fala acerca das rendas exageradas exigidas pelos andares dos prédios construídos e ao mesmo tempo 

das rendas insignificantes pagas pelos inquilinos por certas casas que habitam.  
 Refere-se ao projecto de lei do Sr. Bartolomeu Gromicho, que pretende criar uma escola do magistério 

primário com sede em Évora.  
 Fala acerca da tabela das lãs de que trata a portaria n.º 10.112, de Junho do ano passado.  
 Entra no debate acerca da proposta de lei relativa à fiscalização das sociedades por acções.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Fala sobre a crise de trabalho dos operários da construção civil.  
 Discute a proposta de lei do Estatuto da Assistência Social.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Lembra a necessidade de se pôr em execução a regulamentação da lei de assistência de menores a 

espectáculos.  
 Fala nos inconvenientes, no momento da discussão da proposta de fomento industrial, da concessão da 

instalação de novas pequenas indústrias.  
 Refere-se a um assunto que se prende com a administração da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz.  
 Refere-se à crise que lavra entre os trabalhadores rurais.  
 Refere-se às considerações do presidente da Câmara Municipal de Estremoz acerca do que disse sobre o 

caso da Santa Casa da Misericórdia de Estremoz.  
 Requer informações acerca do caso da mesma Santa Casa da Misericórdia.  
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Refere-se ao problema da habitação dos professores primários.  
 ► Fala na necessidade de se executar a lei n.º 1.974, que regula a frequência dos menores nos 

espectáculos públicos.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Refere-se às acções de despejo de prédios urbanos e ao decreto que altera a remuneração dos 

funcionários judiciais.  
 Presta as suas homenagens ao Sr. arcebispo de Évora pelo seu aniversário natalício.  
 Refere-se à passagem do centenário do nascimento de Gabriel Pereira, cuja obra elogia.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Refere-se às acções de despejo de prédios urbanos e ao decreto que altera a remuneração dos 

funcionários judiciais.  
 Presta as suas homenagens ao Sr. arcebispo de Évora pelo seu aniversário natalício.  
 Refere-se à passagem do centenário do nascimento de Gabriel Pereira, cuja obra elogia.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Refere-se à eleição presidencial, de alto significado para o Estado Novo, e trata da má situação da 

lavoura no Alentejo, de aspectos graves.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Nunes Mexia relativo aos aspectos económicos e sociais da produção e 

industrialização da cortiça,  
 Refere-se à Biblioteca da Manizola.  


