MÁRIO DE FIGUEIREDO
Legislaturas: I, II, III, IV, V, VI, VII VIII, IX.
Data de nascimento
 1891-04-19.
Localidade
 S. Cipriano / Viseu.
Data da morte
 1969-09-19.
Habilitações literárias
 Frequenta o Seminário de Viseu, onde foi companheiro de Salazar;
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1917);
 Doutoramento em Direito pela Universidade de Coimbra.
Profissão
 Professor universitário;
 Político.
Carreira profissional
 Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1919);
 Docente de Direito Internacional Privado (1920);
 Membro do júri de exames de Estado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1920);
 Assistente de Ciências Jurídicas (1923);
 Professor ordinário da mesma Faculdade (1924);
 Secretário da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1927);
 Membro a comissão encarregada de presidir a um inquérito sobre a reforma do Ensino Secundário
(1928);
 Director da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1930-1940);
 Membro da comissão encarregada de rever e actualizar a legislação portuguesa sobre a propriedade
literária e artística (1932);
 Membro da comissão encarregada de redigir o programa base do plano de instalações da Universidade
de Coimbra (1934);
 Membro da Comissão de Direito Marítimo Internacional e do Domínio Público Marítimo;
 Membro do Tribunal Permanente de Arbitragem (Haia);
 Administrador da CP (1951-1963).
Perfil político-ideológico
 Activista católico;
 Monárquico assumido. Foi o chefe da ala monárquica na Assembleia Nacional;
 Membro do CADC, de que foi Presidente;
 Membro do Centro Católico.
Carreira político-administrativa
 Ministro da Justiça do governo de Vicente de Freitas. Abandona em Julho, por ter sido revogada a sua
“Portaria dos sinos”. O facto de Salazar ter regressado (agora sozinho) ao Governo, provoca
ressentimentos que ficarão bem patentes na correspondência anos depois (1928-1929);
 Durante a Ditadura Militar representa Portugal na Conferência Económica Internacional (1927);
 Designado por Sinel de Cordes, integra uma infrutífera missão a Londres, para negociar empréstimo
(1926);
 Missão a Paris, agora nomeado por Salazar, já Ministro das Finanças, com o mesmo fim e o mesmo
desfecho (1928);
 Vogal do Conselho Político Nacional (1931);
 Recusa a pasta da Educação, que lhe é oferecida por Salazar (1934);
 Negoceia a Concordata com a Santa Sé, de 1940 (1937-1940);
 Ministro da Educação Nacional (1940-1944);
 Presidente da Junta e Educação Nacional (1940-1950);





Vogal do Conselho de Estado (1952-1969);
Presidente da Junta Consultiva da União Nacional (1955-1959);
Membro da Comissão Central da União Nacional.

Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
I
II
Não existiam círculos nem Comissões permanentes.
III
IV
Lisboa
Verificação de Poderes (Presidente); Legislação e Redacção. (Presidente);
Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais; Defesa
Nacional.
V
Lisboa
Legislação e Redacção (Presidente); Educação Nacional, Cultura Popular e
Interesses Espirituais e Morais; Negócios Estrangeiros.
VI
Lisboa
Legislação e Redacção (Presidente); Verificação de Poderes; Educação Nacional,
Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais
VII
Lisboa
Legislação e Redacção (Presidente); Educação Nacional, Cultura Popular e
Interesses Espirituais e Morais (Presidente).
VIII
Lisboa
Presidente da Mesa.
IX
Lisboa
Presidente da Mesa.
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, participando que deseja tratar, em ordem do dia, e com a máxima
urgência, da actividade criminosa dos emigrados portugueses em Espanha.
Faz a interpelação, constante do seu aviso prévio, sobre a actividade criminosa dos emigrados
portugueses em Espanha, sendo aprovada, por fim, uma moção do Sr. Cancela de Abreu.
Apoia a moção sobre o aviso prévio do Sr. Schiappa de Azevedo, que regula os vencimentos dos
Ministros.
Saúda e cumprimenta, em nome da Assembleia Nacional, o Sr. Presidente da República no acto de
posse e juramento de honra do Chefe do Estado.
Discute a ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 24 976, 24 977, 24 978 e 24 979, relativos à questão
vinícola.
Entra no debate sobre a proposta de lei n.º 3, referente às alterações à Constituição Política.
Participa na discussão da proposta de lei n.º 4, relativa às instituições de previdência social.
Entra no debate, na especialidade, sobre a proposta de lei n.º 3, referente às alterações à Constituição
Política.
Participa na discussão do proposta de lei n.º 15, sobre a Urbanização da Costa do Sol.
Discute a proposta de lei n.º 5, relativa à organização sindical dos ferroviários.
Debate as alterações ao Acto Colonial.
Debate o projecto de lei n.º 20, relativo ao Conselho regulador do preço máximo dos géneros
indispensáveis à vida.
Entra na discussão e debate sobre o projecto de lei de alterações ao regime do ensino secundário.
Entra no debate sobre o projecto de lei do Sr. Henrique Galvão, relativo à educação física no ensino
secundário.
Apoia o projecto de lei n.º 2, do Sr. José Cabral, sobre associações secretas.
Defende o seu projecto de lei n.º 58, sobre a correcção de ametropias.
Discute o projecto de lei, do Sr. Álvaro de Freitas Morna, sobre a criação do Instituto de Hidrografia

2.ª Sessão Legislativa (1935-1936)






Discute o projecto de lei n.º 32 (educação física no ensino secundário.
Faz considerações acerca do projecto de lei n.º 65 (autorização de receitas e despesas para 1936).
Refere-se à moção, presente pelo Sr. Pinheiro Torres, relativa à proposta de lei sobre o orçamento para
1936.
Requer que se adie a votação da moção do Sr. Álvaro Morna até que se discuta o projecto do mesmo Sr.
Deputado referente à organização da armada.
Discute a proposta de lei relativa aos vencimentos dos Ministros e Sub-Secretários de Estado.












Fala sobre o projecto de lei que reorganiza o Ministério da Marinha, relativamente ao requerimento do
Sr. Vasco Borges.
Fala sobre o projecto de lei de reorganização do Ministério da Marinha.
Manifesta o seu sentimento pela morte do Rei Jorge V, de Inglaterra.
Discute o projecto de lei sobre a transferência para as companhias de seguros da responsabilidade por
acidentes de automóveis e apresenta um contra-projecto.
Discute a proposta de lei referente à reorganização do Ministério da Instrução.
Envia uma proposta de alteração à base n do projecto de lei referente aos eucaliptos e entra na
discussão deste assunto.
Discute a proposta de lei sobre acidentes de trabalho.
Fala sobre a proposta de lei relativa a acidentes de trabalho.
Discute a proposta de lei relativa aos acidentes de trabalho e apresenta uma proposta de substituição.
Refere-se à renúncia apresentada pelo Sr. Cândido Duarte do lugar de Deputado.

3.ª Sessão Legislativa (1936-1937)











Refere-se ao diploma, não promulgado, acerca da criação de um curso rudimentar para analfabetos.
Fala sobre a proposta de lei referente á hidráulica agrícola.
Refere-se a várias alterações propostas a algumas bases da proposta de lei relativa à hidráulica agrícola
e fala sobre as bases XIII e XV da referida proposta de lei e respectivas propostas de alteração.
Fala sobre o aviso prévio do Sr. Lobo da Costa que trata da situação dos delegados do Governo junto de
empresas e companhias.
Fala sobre o projecto de lei que transfere para a Legião Portuguesa o palácio do antigo Grémio Lusitano.
Refere-se ao pedido de renúncia do Sr. Garcia Pulido.
Fala acerca da proposta de lei do condicionamento industrial e envia uma proposta de emenda, assinada
também por outros Srs. Deputados.
Discute a proposta de lei referente à organização corporativa da agricultura.
Fala a propósito de uma alteração do Sr. Antunes Guimarães a uma base da proposta de lei da
organização corporativa da agricultura e fala sobre a base VII desta proposta de lei.

4.ª Sessão Legislativa (1937-1938)











Refere-se ao caso das renúncias dos Srs. Lobo da Costa e Franco Frazão.
Fala sobre a proposta de lei de alterações à Constituição.
Refere-se ao aditamento de umas palavras ao artigo 105.º da proposta de lei de alterações à
Constituição e fala sobre a mesma proposta de lei.
Fala sobre a proposta de lei respeitante às tarifas dos caminhos-de-ferro e envia uma moção acerca da
mesma proposta de lei.
Fala sobre a proposta de lei relativa à propriedade industrial, e envia propostas de substituição, emenda
e eliminação.
Refere-se ao que disseram os oradores anteriores a respeito da proposta de emenda que enviou para a
Mesa sobre a proposta de lei de propriedade industrial.
Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei reorganizando o ensino primário e envia uma proposta de
aditamento.
Fala sobre a proposta de lei do povoamento florestal.
Fala sobre a última redacção da proposta de lei reorganizando o ensino primário.
Responde, em nome da Assembleia, ao discurso proferido pelo Sr. Presidente do Conselho.

II Legislatura (1938-1942)

1.ª Sessão Legislativa (1938-1939)












Refere-se ao que disseram certos oradores acerca do funcionamento da Assembleia quando das sessões
do estudo.
Justifica o envio de um seu aviso prévio acerca da organização da economia corporativa.
Fala acerca do texto da Comissão de Redacção no que respeita à proposta de lei de autorização de
receitas e despesas para o ano de 1939.
Fala sobre a aplicação do Código da Estrada, a propósito de uma multa que lhe foi aplicada.
Solicita esclarecimentos, pelo Ministério do Comércio e Indústria, sobre assuntos que se prendem com a
Junta Nacional do Vinho e com os organismos corporativos.
Faz uma rectificação ao texto da Comissão de Redacção inserto no «Diário das Sessões», relativo ao
projecto de lei de assistência de menores aos cinemas e teatros.
Realiza o seu aviso prévio sobre o corporativismo.
Envia um aviso prévio acerca de certas medidas tomadas pela Junta Nacional do Vinho.
Realiza o seu aviso prévio respeitante à organização corporativa e envia uma moção.
Refere-se à sua e a outras moções apresentadas relativas a esse aviso prévio.

2.ª Sessão Legislativa (1939-1940)



Fala sobre o aviso prévio do Sr. Vasco Borges, relativo a certa operação cambial realizada com o Banco
de Portugal, enviando uma moção.
Refere-se às conclusões a que chegou a comissão encarregada de estudar o caso do mandato do Sr.
Passos e Sousa.
Refere-se ao decreto-lei n.º 30.131, que trata de foros.



Fala acerca da Concordata e do Acordo Missionário com a Santa Só e envia uma proposta de resolução.



Não regista intervenções. Integra o Governo.




3.ª Sessão Legislativa (1940-1941)

4.ª Sessão Legislativa (1941-1942)
III Legislatura (1942-1945)

1.ª Sessão Legislativa (1942-1943)


Não regista intervenções. Integra o Governo.



Não regista intervenções. Integra o Governo.



Refere-se ao projecto de lei apresentado pelo Sr. João Amaral acerca da revogação do decreto n.º
30.131.
Refere-se ao termo da guerra mundial.
Refere-se à perda de mandato da Sr.ª D. Maria van Zeller.
Entra no debate da proposta de lei de coordenação dos transportes terrestres e fala, na especialidade,
sobre a mesma proposta de lei.
Entra no debate da proposta de lei de alterações à Constituição Política e ao Acto Colonial e refere-se,
na especialidade, à mesma proposta de lei.

2.ª Sessão Legislativa (1943-1944)
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945)





IV Legislatura (1945-1949)

1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)


Não regista intervenções.



Esclarece a Câmara sobre os trabalhos da comissão de inquérito aos elementos da organização
corporativa.
Esclarece, em nome da Comissão de Legislação e Redacção, o respectivo parecer sobre as situações
parlamentares dos Srs. Deputados submetidas a essa Comissão.
Discute na especialidade a proposta de lei relativa à reorganização dos estabelecimentos fabris do
Ministério da Guerra.
Fala acerca do caso da Companhia de Seguros Garantia.
Refere-se à emenda do Sr. Amorim Ferreira à base XXV da proposta de lei que reorganiza o ensino
técnico profissional e à proposta de uma nova base da Sr.ª D. Maria van Zeller à mesma proposta de lei.
Discute o decreto-lei relativo à protecção a conceder ao cinema nacional.
Refere-se à primeira moção apresentada sobre o aviso prévio relativo ao problema monetário.
Esclarece, acerca do requerimento do Sr. Henrique Galvão, sobre a publicação de certos relatórios das
subcomissões que tiveram a seu cargo inquirir os organismos de coordenação económica dependentes
do Ministério das Colónias, o parecer da respectiva comissão parlamentar de inquérito.
Faz umas leves referências à proposta de lei relativa ao imposto sobre sucessões e doações.
Refere-se ao relatório geral da comissão de inquérito aos elementos da organização corporativa. Pede,
como presidente da Comissão de Legislação e Redacção, autorização para esta converter em decretos
da Assembleia as propostas e projectos de lei votados e ainda sem redacção definitiva.

2.ª Sessão Legislativa (1946-1947)











3.ª Sessão Legislativa (1947-1948)








Propõe votos de sentimentos pelos falecimentos dos Srs. Rocha Páris e Joaquim Saldanha.
Dá uma informação sobre uma proposta de alteração ao artigo 2.º da proposta de lei relativa à
protecção ao cinema nacional.
Refere-se à emenda votada ao artigo 3.º do parecer da mesma proposta de lei e ao aditamento
proposto ao artigo 21.º da mesma proposta de lei.
Esclarece o Sr. Albano do Magalhães sobre certa dúvida relativa a uma frase dos parecereis da Comissão
de Redacção e Legislação acerca da situação parlamentar dos Srs. Sousa Pinto e Fernandes Prieto.
Pede, como presidente da Comissão de Legislação e Redacção, que se consulte a Assembleia sobre se
autoriza aquela Comissão a retirar o parecer relativo à eventual perda de mandato do Sr. Pastor de
Macedo.
Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1948.

























Refere-se as propostas de emendas dos Srs. Deputados a articulados da mesma proposta de lei.
Refere-se a uma nota oficiosa do Sr. Ministro da Guerra publicada nos jornais em que se faz alusão a
um documento dirigido à Assembleia Nacional, ao qual faz menção.
Refere-se ao parecer da Comissão de Legislação e Redacção acerca da situação do Sr. Sá Viana como
Deputado.
É favorável à constituição de uma comissão eventual da forma como expõe para estudar a proposta de
lei relativa às questões conexas com o problema da habitação.
Discute o projecto de lei sobre os dias feriados e descanso semanal e justifica uma sua proposta de
emenda aos artigos 2.º e 3.º do mesmo projecto de lei.
Faz uma rectificação ao parecer da Comissão de Legislação e Redacção sobre a situação parlamentar do
Sr. Abranches Martins, nomeado juiz conselheiro do Tribunal de Contas.
Refere-se às contas gerais do Estado do ano de 1946, no sentido de esclarecer certas passagens
relativas a números estatísticos.
Recorda o aniversário da passagem do vigésimo ano da investidura do Sr. Marechal Carmona na
Presidência da República, a quem presta homenagem, propondo que esta seja transmitida por uma,
representação da Assembleia Nacional junto do Cheio do Estado.
Refere-se ao projecto e proposta de lei relativos ao problema da habitação.
Faz um requerimento sobre a forma de se proceder à discussão na especialidade do projecto e proposta
de lei sobre o problema da habitação.
Responde ao pedido de esclarecimentos do Sr. Manuel Lourinho acerca do seu requerimento sobre o
modo de se discutir na especialidade os mesmos.
Esclarece que uma proposta de alteração à base X-A do parecer da Câmara Corporativa não é da
comissão eventual.
Dá esclarecimentos sobre a base X-A do parecer da Câmara Corporativa à proposta de lei referente ao
problema da habitação e faz reparos à proposta de eliminação da base X-A do parecer da Câmara
Corporativa à mesma proposta de lei, a que se refere várias vezes.
Deseja que o Diário n.º 148 não seja posto já à aprovação, visto estar a distribuir-se e não haver
possibilidade de ainda se ver se há qualquer reclamação a fazer.
Refere-se a uma local de um jornal da tarde sobre o problema da habitação.
Manifesta a opinião da comissão eventual acerca das considerações do Sr. Soares da Fonseca relativas à
base XVII-A do parecer da Câmara Corporativa à proposta de lei relativa ao problema da habitação e
esclarece o que pretende a base XXV-A do mesmo parecer.
Verifica várias inexactidões num seu discurso inserto no Diário n.º 148 e deseja que se publiquem
devidamente emendadas certas propostas relativas ao que está em discussão sobre o inquilinato.
Manifesta o seu sentimento pelo grande sinistro nas costas do norte, em que pereceram muitos
pescadores.
Discute, esclarece e responde a alguns deputados sobre vários artigos do parecer da Câmara
Corporativa sobre o mesmo projecto de lei.
Em nome da Assembleia agradece ao Sr. Presidente o bom acolhimento que sempre dispensou a todas
as intervenções dos Srs. Deputados nos debates e a estima com que os distinguiu.

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949)











Associa-se às palavras de sentimento do Sr. Presidente da Assembleia Nacional pelos falecimentos dos
Srs. Jacinto Bicudo de Medeiros e Jorge Viterbo Ferreira.
Cumprimenta, em nome da Assembleia Nacional, o Sr. Presidente por ter saído incólume de um acidente
de viação.
Discute vários artigos da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1949.
Realça a importância da vitória do Estado Novo no acto eleitoral para a Presidência da República e,
saudando o Sr. Marechal Carmona, propõe que uma deputação da Assembleia Nacional cumprimente
Sua Excelência; refere-se depois à condenação do cardeal Mindszenty e propõe também que se
represente junto de S. Ex.ª o Núncio, solicitando-lhe que transmita a Sua Santidade o pesar da Assembleia Nacional pela condenação desse cardeal e igual sentimento de reprovação se leve
directamente ao conhecimento de Sua Eminência o Cardeal Patriarca.
Refere-se ao aviso prévio do Sr. Henrique Galvão relativo à administração da colónia de Angola.
Diz ao Sr. Henrique Galvão, acerca do seu aviso prévio, que as respectivas provas do que este senhor
afirmou só lhe interessam ao realizar esse aviso prévio.
Justifica as suas propostas de alteração, de eliminação e substituição a bases do projecto de lei relativo
à protecção e conservação dos valores monumentais e artísticos de Portugal e explica a proposta que
apresenta acerca da base II do mesmo projecto de lei.
Discute a proposta de lei sobre o ensino particular.























Esclarece uma passagem do pareceu da Comissão de Legislação e Redacção sobre a situação
parlamentar do Sr. Armando Cândido de Medeiros.
Discute, por várias vezes, na generalidade, a proposta de lei sobre o ensino particular.
Pede que não seja no momento submetido a aprovação o Diário das Sessões n.º 182, visto ter chegado
tarde ao seu poder e precisar de o ler.
Declara, em face das informações do Sr. Presidente sobre os assuntos para discutir, que não vota a
urgência requerida para o projecto de lei do Sr. Paulo Cancela do Abreu sobre abandono de família.
Declara que, depois do que disse sobre o projecto de lei do Sr. Paulo Cancela de Abreu, não pode votar
a urgência daquele que foi apresentado pelo Sr. Botelho Moniz sobre amnistia.
Discute o aviso prévio do Sr. Henrique Galvão sobre a administração de Angola, enviando uma moção.
Requer, com outros Srs. Deputados, que seja submetido à apreciação da Assembleia Nacional para
ratificação o Decreto-Lei n.º 37.350, que trata de concursos para professores universitários.
Requer, pelo Ministério da Educação Nacional, que lhe sejam enviadas os seguintes elementos: actas
das sessões do Senado Universitário (Universidade Clássica) nos últimos cinco anos e indicação das
vagas de professores existentes nas Faculdades e escolas superiores e da data em que foram abertas.
Pede um esclarecimento ao Sr. Henrique Galvão sobre algumas das suas palavras.
Responde ao que disse o Sr. Henrique Galvão, em resposta a uma sua pergunta sobre a votação da
Assembleia. Nacional, acerca do aviso prévio deste Sr. Deputado.
Discute o projecto de lei sobre guarda rural e fomento da caça e pesca desportivas, enviando uma
moção.
Profere palavras de sentimento pelo falecimento do Sr. Dr. Mário Pais de Sousa, antigo Deputado.
Pede um esclarecimento sobre uma proposta de aditamento apresentada pelo Sr. Botelho Moniz ao n.º
2 da base XIII da proposta de lei relativa à luta contra as doenças contagiosas.
Prestando as suas homenagens à Sr.ª D. Maria van Zeller, faz uma anotação a certa passagem do seu
discurso acerca da mesma proposta de lei.
Refere-se ao assunto tratado pelo Sr. Mendes do Amaral acerca da importação de 10:000 toneladas de
açúcar.
Discute o Decreto-Lei n.º 37.350, relativo a concursos para professores universitários.
Refere-se à acção do Tribunal de Contas e ao seu presidente Dr. Águedo de Oliveira, pela publicação do
relatório anual do conjunto da administração pública, publicação esta que há meio século não se fazia.
Refere-se, no final da legislatura, à forma como decorreram os trabalhos da Assembleia sob a direcção
do Sr. Presidente da Assembleia Nacional, com espírito de perfeita independência e justiça.
Pede um voto de confiança para a Comissão de Legislação e Redacção elaborar as últimas redacções
dos textos votados.
Fala sobre a ratificação do Pacto do Atlântico Norte e apresenta uma proposta de resolução.

V Legislatura (1949-1953)

1.ª Sessão Legislativa (1949-1950)














Lê o acórdão da Comissão de Verificação de Poderes da Assembleia Nacional reconhecendo os Srs.
Candidatos a Deputados.
Dá explicações sobre a forma, segundo o Regimento, de se eleger a Mesa.
Requer, pelos Ministérios competentes, indicação dos saldos dos fundos dos organismos corporativos e
de coordenação económica desde 1940 até hoje, aplicações desses fundos e indicação dos contratos,
cumpridos ou não, de empreitada sobre obras de energia eléctrica em que o Estado tem posição
económica.
Refere-se às considerações do Sr. Pinto Barriga e do Sr. Jacinto Ferreira sobre propostas suas de
alteração à proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1950.
Refere-se à proposta de nova redacção do artigo 9.º, ao artigo 10.º da mesma e, acerca do respectivo
artigo 11.º, às considerações do Sr. Daniel Barbosa.
Deseja que fique consignado no Diário das Sessões que a ratificação pura e simples do Decreto-lei n.º
37.710, que reorganiza os serviços meteorológicos das colónias, não foi votada por unanimidade.
Justifica a proposta da Comissão de Legislação e Redacção sobre a antecipação da revisão constitucional
e envia uma proposta de resolução relativa à mesma antecipação.
Profere palavras de homenagem a S. João de Deus.
Discute a proposta de lei que criou o Fundo de teatro, requerendo o adiamento da discussão do artigo
2.º da mesma proposta de lei.
Esclarece o pensamento da Comissão de Educação acerca do que ela propõe aos artigos 1.º e 11.º em
discussão da mesma proposta de lei.
Explica os motivos por que não foram assinados pelas mesmas pessoas que assinaram as da Comissão de
Educação certas propostas de emendas que apresentou relativas a articulados da mesma proposta de lei.

















Esclarece uma dúvida do Sr. Melo Machado sobre a alínea a) do artigo 3.º da mesma e responde ao
pedido de informação do Sr. Botelho Moniz relativo ao artigo 5.º da mesma, referindo-se ainda a um
aditamento do Sr. Botelho Moniz relativo ao respectivo artigo 7.º.
Diz que a proposta do Sr. João do Amaral e outros Srs. Deputados de substituição do artigo 9.º não
altera o que é proposto pela Comissão de Educação Nacional e responde às observações do Sr. Botelho
Moniz quanto ao artigo 12.º da mesma proposta de lei.
Discute o aviso prévio do Sr. Tito Arantes acerca do Regulamento da Carteira Profissional dos
Empregados de Escritório e apresenta uma moção.
Discute a proposta de lei que reorganiza o ensino das belas-artes.
Manifesta o acordo da Comissão de Educação com a proposta de substituição da Sr.ª D. Maria Guardiola
e outros Srs. Deputados da base II da mesma proposta de lei e faz reparos a uma proposta do Sr.
Daniel Barbosa relativa a um período da base III daquela proposta de lei.
Esclarece, acerca desta proposta, que tomou a posição que estava no espírito da Comissão da Educação
Nacional.
Declara que a Comissão de Educação Nacional perfilhou a base IV do parecer da Câmara Corporativa
acerca da mesma proposta de lei.
Refere-se à proposta de substituição da base VI da mesma apresentada pelos Srs. Mendes Correia e
Cortês Pinto e à base VIII da mesma.
Esclarece o sentido da proposta da Comissão de Educação Nacional da eliminação de parte da base IX
da mesma proposta de lei.
Faz algumas observações à moção apresentada pelo Sr. Mário de Albuquerque e outros Srs. Deputados,
defendendo a criação, nas Escolas de Belas-Artes, do curso de Estética e História de Arte.
Discute o projecto de lei sobre uma amnistia e revogação das leis de banimento.
Requer que fique exarado no Diário do Governo que a votação do artigo 2.º do projecto de lei do Sr.
Soares da Fonseca sobre uma amnistia e inválidos se fez por unanimidade.

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951)

























Presta esclarecimentos a uma dúvida levantada pelo Sr. Manuel Lourinho acerca da proposta de lei de
autorização de receitas e despesas para 1951.
Faz uma rectificação à proposta das Comissões de Economia e de Finanças de emenda ao artigo 14.º da
mesma proposta.
Solicita da Assembleia Nacional o voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para a fixação
definitiva do texto da referida lei.
Refere-se ao parecer da Comissão de Legislação e Redacção sobre a situação parlamentar do Sr. Santos
da Cunha.
Profere palavras de pesar pelo falecimento do Sr. Antunes Guimarães.
Fala sobre o aviso prévio referente à execução da Lei de Reconstituição Económica.
Refere-se à proposta de lei de reorganização dos serviços de registo e do notariado.
Refere-se a uma proposta de emenda ao § 3.º do artigo 42.º da mesma proposta de lei.
Refere-se à discussão travada em volta do artigo 60.º da citada proposta.
Manifesta a opinião da Comissão de Legislação e Redacção sobre uma emenda do Sr. Paulo Cancela de
Abreu ao § 4.º do artigo 60.º da referida proposta.
Refere-se a aos artigos 117.º, 118.º e 170.º da mesma.
Pede a publicação, para toda a Câmara ter conhecimento, das propostas de alteração, apresentadas
pela Comissão de Legislação o Redacção, à proposta de revisão da Constituição e do Acto Colonial.
Refere-se ao § único do artigo 1.º da proposta de lei de revisão da Constituição.
Refere-se ao artigo 2.º da citada proposta de lei.
Refere-se ao artigo 8.º da mesma.
Fala sobre o artigo 6.º da referida proposta.
Justifica a proposta de substituição do artigo 5.º daquela proposta de lei.
Dá explicações ao Sr. Carlos Moreira sobre a substituição do artigo 6.º da mesma.
Dá esclarecimentos sobre a não adopção pela Comissão de Legislação e Redacção do parecer da
Câmara Corporativa acerca do artigo 7.º da referida proposta.
Dá esclarecimentos acerca do artigo 8.º da mesma.
Refere-se a considerações dos Srs. Domingues Basto e Carlos Moreira no que importa à separação da
Igreja do Estado, a propósito da discussão da proposta de lei de revisão da Constituição.
Manifesta o seu sentimento pelo falecimento, do Sr. Marechal Carmona, Presidente da República.
Justifica uma proposta da Comissão de Legislação e Redacção de substituição do artigo 10.º da proposta
de lei de revisão da Constituição.
Requer que fique consignado na acta que foi de onze votantes a minoria que não aprovou a proposta da
Comissão do Legislação e Redacção de substituição do artigo 10.º da citada proposta de lei.























Refere-se ao artigo 10.º-A da mesma.
Responde ao Sr. Pinto Barriga sobre o artigo 80.º da Constituição, correspondente ao artigo 13.º
daquela proposta de lei.
Pede, em nome da Comissão de Legislação e Redacção, para retirar a proposta de eliminação do artigo
13.º da mesma.
Informa que, par engano, há que rectificar a indicação a um artigo num articulado respeitante à
mencionada proposta de lei.
Refere-se a uma proposta da Comissão de Legislação e Redacção referente aos vogais do Conselho do
Estado.
Explica os motivos da sua intervenção a propósito de umas explicações do Sr. Paulo Cancela de Abreu
sobre certa votação.
Refere-se ao parecer da Comissão de Legislação e Redacção sobre a situação dos Srs. Lopes Alves e
Teófilo Duarte.
Refere-se ao parecer da Câmara Corporativa acerca da sua sugestão ao artigo 93.º da Constituição.
Refere-se ao artigo 21.º da proposta de lei de revisão da Constituição.
Refere-se ao artigo 24.º da mencionada proposta de lei.
Refere-se à proposta da Comissão de Legislação e Redacção, de nova emenda ao artigo 25.º da mesma.
Esclarece a razão das emendas ao artigo 26.º da mesma.
Refere-se a um aditamento do Sr. Mendes Correia ao artigo 3.º da proposta de lei de revisão do Acto
Colonial.
Dá explicações quanto às emendas dos artigos 4.º e 5.º da mesma proposta de lei.
Refere-se à emenda do Sr. Mendes Correia ao artigo 7.º-B da mencionada proposta de lei.
Refere-se, em resposta a oradores anteriores, ao artigo 43.º da citada proposta de lei.
Refere-se aos discursos dos Srs. Carlos Moreira e Cortês Pinto sobre o aditamento à constituição de uma
disposição relativa à língua portuguesa.
Discute o projecto de lei do Sr. Paulo Cancela de Abreu relativo à ratificação de decretos-leis pela
Assembleia Nacional.
Dá explicações sobre o projecto de última redacção da Comissão de Legislação e Redacção do diploma
constitucional o aproveita o ensejo para pedir um voto de confiança para a Comissão de Legislação e
Redacção redigir definitivamente este e os diplomas que ainda o não estão.
Dá novas explicações acerca da integração do texto votado sobre a revisão da Constituição e do Acto
Colonial no que respeita a redacção adequada a novas terminologias.

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952)
















Pede ao Sr. Presidente, no prolongamento do seu pensamento, que designe uma deputação para ir
junto do Sr. Presidente da República afirmar-lhe a colaboração da Assembleia Nacional.
Apresenta propostas de emendas à proposta de lei relativa às bases da organização da defesa nacional.
Justifica as propostas de emendas que apresentou relativas à mesma proposta de lei.
Discute pormenorizadamente a proposta de lei do condicionamento das indústrias, referindo-se a
propostas de emenda dos Srs. Amorim Ferreira, Vaz Monteiro e Sá Carneiro a bases da mesma proposta
de lei.
Discute as propostas de lei da organização geral da aeronáutica militar e recrutamento e serviço militar
nas forças aéreas, referindo-se ao que disse o Sr. Botelho Moniz acerca do artigo 7.º da referida
proposta de lei.
Pede ao Sr. Presidente que na primeira oportunidade se efectivem os avisos prévios do Sr. Pinto Barriga.
Discute-o aviso prévio do Sr. Sá Carneiro relativo ao Decreto-Lei n.º 37.666, que alterou ã lei do registo
e do notariado.
Esclarece os motivos de uma proposta de alteração à base II do texto, sugerido pela Câmara
Corporativa para a proposta de lei relativa às normas a observar na atribuição e utilização de viaturas
ligeiras e automóveis oficiais.
Discute a ratificação do Decreto-Lei n.º 38.704 relativo à sobrevalorização de alguns produtos
Ultramarinos.
Refere-se na especialidade à proposta de lei da organização geral, recrutamento e serviço militar das
forças ultramarinas.
Refere-se na especialidade à proposta de lei de organização geral, recrutamento e serviço militar das
forças ultramarinas.
Faz uma observação acerca, de uma proposta de substituição a parte da base XII da proposta de lei do
exercício da actividade bancária no ultramar.

4.ª Sessão Legislativa (1952-1953)



Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.
Refere-se na especialidade à mesma proposta de lei.































Esclarece a Assembleia sobre o alcance de uma sua proposta ao mapa VII da mesma proposta de lei.
Refere-se à base III da mesma proposta de lei, em resposta a considerações do Sr. Botelho Moniz.
Esclarece uma observação do Sr. Melo Machado relativa ao n.º 2.º da base VI da mesma proposta de
lei.
Esclarece a sua proposta à base VIII da mesma proposta de lei.
Tem palavras de homenagem para o falecido Doutor Fezas Vital.
Deseja que a sua intervenção publicada no Diário das Sessões n.º 191 seja considerada como não
revista por si.
Discute na generalidade a proposta da Lei Orgânica do Ultramar.
Requer que a discussão na especialidade da proposta da Lei Orgânica do Ultramar se faça pelo
contraprojecto da Câmara Corporativa.
Discute na especialidade esse articulado.
Faz uma declaração sobre o Diário das Sessões n.º 200.
Refere-se à base IX da proposta da Lei Orgânica do Ultramar.
Refere-se às alterações apresentadas à base X do mesmo articulado.
Refere-se na especialidade a várias disposições desse articulado.
Refere-se a bases do mesmo articulado.
Discute a base LXXI desse articulado.
Responde às considerações do Sr. António Maria da Silva acerca da base LXXV desse articulado.
Refere-se às bases LXXXIII e LXXXIII -A desse articulado.
Requer que a discussão da proposta de lei relativa à sobrevalorização dos produtos ultramarinos se faça
sobre o texto da Câmara Corporativa.
Discute na especialidade esse articulado.
Deseja que fique consignado no Diário das Sessões qual o número de votos contrários ao artigo 1.° do
contraprojecto da Câmara Corporativa referente a essa proposta de lei.
Refere-se a uma emenda proposta ao § 1.° do artigo 2.° desse articulado.
Refere-se ao artigo 3.º° do articulado da Câmara Corporativa acerca da tributação das mais valias dos
produtos ultramarinos.
Refere-se a uma emenda ao artigo 5.° desse articulado.
Entra no debate do aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu relativo à execução da lei de amnistia.
Refere-se às propostas de emenda apresentadas pelo Sr. Ribeiro Casais à base I da proposta de lei de
reorganização da educação física nacional.
Refere-se à base IV da mesma proposta de lei.
Discute o aviso prévio do Sr. Manuel Cerqueira Gomes acerca da previdência social.
Refere-se ao projecto de lei respeitante à defesa do património artístico e apresenta uma proposta de
emenda.
Afirma ao Sr. Presidente o reconhecimento da Assembleia Nacional pela maneira, como S. Ex.ª dirigiu os
trabalhos e o agradecimento da mesma pelas palavras amáveis endereçadas aos membros da mesma
Assembleia.

VI Legislatura (1953-1957)

1.ª Sessão Legislativa (1953-1954)













Associa-se às homenagens prestada aos falecidos Deputados Marques de Carvalho e Manuel Domingues
Basto.
Discute vários da proposta de Lei do Meios para 1954.
Presta homenagem à forma como tem sido dirigido o caminho de ferro da Beira.
Invoca o artigo 24.º do Regimento, a propósito da não realização do aviso prévio do Sr. Pinto Barriga
acerca da nossa administração económico-financeira, e faz considerações sobre o assunto.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre a arborização de terrenos.
Refere-se ao IV centenário da fundação da cidade de S. Paulo.
Discute na especialidade a proposta de lei de colonização das zonas beneficiadas pelas obras de
fomento hidroagrícola, concluídas ou em curso.
Apresenta uma moção de apoio ao Governo na política seguida perante a atitude da União Indiana, em
relação a Goa, Damão e Diu.
Discute na especialidade a proposta de lei relativa à indústria hoteleira.
Refere-se ao caso do capitão Valadas.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre o regime da indústria hoteleira.

2.ª Sessão Legislativa (1954-1955)


Profere palavras de homenagem a Sir Winston Churchill por ocasião do seu 80.º aniversário natalício.








Envia para a Mesa uma proposta de alteração ao artigo 14.º do decreto da Assembleia Nacional relativo
à indústria hoteleira.
Intervém na discussão do aviso prévio do Sr. Amaral Neto acerca da necessidade de se modificarem
algumas disposições do novo Código da Estrada.
Discute na especialidade a proposta de lei relativa a servidões militares.
Refere-se ao significado da visita do Chefe do Estado brasileiro a Portugal.
Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre alterações à Lei Orgânica do
Ultramar.
Discute na especialidade a proposta de lei relativa à alteração e revisão do Plano de Fomento.

3.ª Sessão Legislativa (1955-1956)


















Presta homenagem ao antigo Presidente da Assembleia Nacional, Dr. José Alberto dos Reis.
Agradece ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a maneira como prestigiou as nossas relações
internacionais e conseguiu o reconhecimento da legitimidade da nossa posição em Goa durante a visita
oficial à América do Norte.
Discute na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1956.
Requer que a discussão na especialidade da proposta de lei relativa ao regime jurídico do solo e subsolo
dos planaltos continentais se faça sobre o texto da Câmara Corporativa.
Discute na especialidade a mesma proposta de lei.
Requer a publicação no Diário das Sessões do discurso do Sr. Presidente quando da visita do Presidente
eleito do Brasil.
Congratula-se, em nome da Assembleia, pelo êxito da missão encarregada de representar Portugal na
posse do Presidente da República do Brasil, felicitando o Sr. Presidente pela forma como a dirigiu.
Presta homenagem a S. S. o Papa Pio XII pela passagem do seu aniversário natalício e do da sua
coroação.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre a indústria hoteleira.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre o turismo.
Refere-se à reorganização dos serviços da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses e indica o
quantitativo de pessoal a transferir para as redes das zonas de via e obras.
Requer que a discussão na especialidade da proposta de lei relativa à organização geral da Nação para o
tempo de guerra seja feita sobre o texto sugerido pela Câmara Corporativa.
Discute na especialidade esta proposta de lei.
Requer que a discussão na especialidade da proposta de lei relativa ao Plano de Formação Social e
Corporativa seja feita sobre o texto sugerido pela Câmara Corporativa.
Discute na especialidade a mesma proposta de lei.
Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre a instituição das corporações.

4.ª Sessão Legislativa (1956-1957)






Declara-se autorizado a dizer que o Sr. Ministro da Educação Nacional não tenciona executar o DecretoLei n.º 40.900, que versa sobre actividades circum-escolares, sem que a Assembleia se pronuncie.
Discute o aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o problema económico português.
Discute na especialidade a proposta de lei que introduz alterações na Lei n.º 2030 (Lei do Inquilinato).
Apresenta ao Sr. Presidente as saudações da Assembleia no final da legislatura.

VII Legislatura (1957-1961)

1.ª Sessão Legislativa (1957-1958)




Cumprimenta o Sr. Paulo Cancela de Abreu e a Mesa pela maneira como dirigiram os trabalhos das
sessões preparatórias; saúda o Sr. Presidente eleito e a nova Mesa; lembra os antigos Deputados e
refere-se aos novos membros da Assembleia.
Discute na especialidade a proposta de lei relativa à reforma dos tribunais do trabalho.
Apresenta uma proposta para a constituição de uma comissão eventual de dezassete membros para o
estudo do I Plano de Fomento e da respectiva proposta de lei para funcionar durante o intervalo das
sessões da Assembleia.
Associa-se às palavras proferidas pelo Sr. Presidente em homenagem aos Srs. Deputados Teófilo Duarte
e Dinis a Fonseca, falecidos durante o interregno parlamentar.
Associa-se à homenagem prestada ao Papa Pio XII a propósito da sua morte.
Discute na especialidade a proposta de lei relativa ao II Plano e Fomento.





Discute várias bases da proposta de lei sobre a nacionalidade portuguesa.
Discute a proposta de lei de alteração à Constituição Política.
Discute na especialidade o projecto de lei do Sr. Carlos Lima, de alteração da Constituição Política.








2.ª Sessão Legislativa (1958-1959)
 Discute o artigo 4.º da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1959.
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Discute na especialidade o projecto de alterações ao Regimento da Assembleia Nacional.
Discute a proposta de lei sobre a reorganização dos desportos.
Opõe-se a que seja dada prioridade a um texto do Sr. Augusto Simões sobre outro da Comissão de
Educação Nacional, na votação da base X da mesma proposta de lei.
Usa da palavra sobre a decisão do Tribunal Internacional da Haia sobre o caso de Goa.
Usa da palavra sobre a inauguração da nova capital do Brasil.
Discute na generalidade e na especialidade o projecto de lei do Sr. Camilo de Mendonça sobre a
limitação das remunerações dos corpos gerentes de certas empresas.

3.ª Sessão Legislativa (1959-1960)





Duarte do Amaral sobre o mesmo assunto.
Homem de Melo sobre a alteração da Constituição Política.
Afonso Pinto de alteração da Constituição Política.
Duarte Silva sobre o mesmo assunto.

4.ª Sessão Legislativa (1960-1961)


Não regista intervenções.

VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:


























Convida os Secretários da Mesa eleitos a ocuparem os seus lugares.
Faz o elogio do Sr. Albino dos Reis como antigo presidente da Assembleia, cumprimenta o Sr. Paulo
Cancela de Abreu pela forma como dirigiu os trabalhos preparatórios, agradece ao Sr. Veiga de Macedo
as referências elogiosas que lhe dirigiu e saúda os Srs. Presidente da República e do Conselho.
Designa a deputação da Assembleia encarregada de receber o Chefe do Estado por ocasião da sessão
solene de abertura da VIII legislatura.
Manda proceder à eleição das Comissões de Legislação e Redacção, Economia e Finanças, nomeia os
escrutinadores da referida eleição e diz os nomes dos Srs. Deputados eleitos para as mesmas
Comissões.
Diz estar sobre a Mesa a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1962 e consulta a
Assembleia acerca da urgência do parecer a dar pela Câmara Corporativa sobre a mesma proposta de
lei.
Marca o prazo para aquela Câmara dar o referido parecer e convoca as Comissões, a eleger, de Legislação e Redacção, de Economia e de Finanças para estudarem a citada proposta de lei.
Declara inaugurada, em nome do Chefe do Estado, a VIII Legislatura.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre a proposta de lei de autorização das receitas e
despesas para 1962.
Diz ter o Governo renovado as propostas de lei já apresentadas na legislatura anterior sobre
emparcelamento da propriedade rústica, arrendamento da propriedade rústica e reforma da previdência
social.
Diz que o Governo apresentou à Assembleia duas propostas – uma, sobre o estatuto da saúde e
assistência, outra, relativa ao contrato de trabalho.
Informa acerca da ordem dos trabalhos a seguir à votação da Lei de Meios para 1962.
Faz baixar à Comissão de Economia a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica
àquela Comissão, e à de Legislação e Redacção a proposta de lei sobre o arrendamento da propriedade
rústica.
Diz estarem na Mesa as contas das províncias ultramarinas relativas ao exercício de 1960.
Diz os nomes dos Srs. Deputados eleitos presidentes e secretários das Comissões de Legislação e Redacção, Economia e Finanças.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos em 21 de Janeiro pelo Sr. Abranches de Soveral.
Diz estarem na Mesa para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição Política os DecretosLeis n.ºs 43.616, 43.618, 43.619, 43.623, 43.624 e 43.626.
Propõe que fique a constar da acta da sessão um voto de sentimento pela morte dos antigos Deputados
Jorge Botelho Moniz, Miguel da Costa Braga, Manuel Magalhães Pessoa, António Santos Carreto, Adriano
Duarte Silva, Joaquim Mendes do Amaral, Alberto Cruz e Almeida Garrett.
Consulta a Assembleia sobre um pedido para o Sr. Armando Cândido depor como testemunha no 2.º
juízo correccional de Lisboa.
Manda proceder à chamada para a eleição das Comissões de Contas Públicas, Defesa Nacional e
Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais, nomeia os respectivos
escrutinadores, precede ao escrutínio, anuncia os resultados referida eleição e convoca as mesmas
Comissões para elegerem os seus presidentes e secretários.





































Procede à eleição das Comissões de Política e Administração Geral e Local e Obras Públicas e
Comunicações e anuncia o seu resultado.
Marca a ordem do dia da sessão seguinte e convoca aquelas Comissões.
Responde à pergunta do Sr. Amaral Neto sobre a distribuição gratuita do Diário das Sessões aos
assinantes da 1.ª série do Diário do Governo.
Proclama Deputado da Assembleia Nacional o Sr. Manuel Herculano Chorão de Carvalho e nomeia para o
introduzirem na sala das sessões os Srs. Armando Cândido e Tarujo de Almeida.
Procede à eleição das Comissões do Ultramar, Trabalho, Previdência e Assistência Social e Negócios
Estrangeiros, nomeando os respectivos escrutinadores e anunciando os resultados da mesma eleição.
Refere-se à eventualidade de restringir o uso da palavra antes da ordem do dia a fim de a proposta de
lei de meios poder ser votada em tempo.
Informa terem sido eleitos presidente e secretário da Comissão de Contas Públicas, respectivamente, os
Srs. Araújo Correia e Jesus Santos, e presidente e secretário da Comissão de Obras Públicas e
Comunicações, respectivamente, os Srs. Cancela de Abreu e Virgílio Cruz.
Diz estar encerrado o debate da proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1962 e
posta esta à discussão na especialidade por não ter sido deduzida qualquer oposição.
Diz que ficarão consignadas no Diário das Sessões as observações do Sr. Pinto de Mesquita a propósito
da discussão do artigo 10.º da mesma proposta de lei.
Consulta a Assembleia sobre um requerimento do Sr. Mário Galo na discussão do artigo 19.º da mesma
proposta de lei.
Diz estar concluída a discussão e votação da mesma proposta de lei pedindo um voto de confiança para
a Comissão de Legislação e Redacção lhe dar a última redacção.
Informa a Câmara da ordem dos trabalhos depois das férias do Natal.
Convoca a Comissão de Economia para se ocupar do estudo da proposta de lei sobre o emparcelamento
da propriedade rústica.
Informa de que a Comissão de Negócios Estrangeiros elegeu seu presidente o Sr. Sebastião Ramires e
secretário o Sr. Alberto de Araújo.
Deseja Boas Festas aos Srs. Deputados e a suas famílias.
Evoca a figura do tenente-coronel Jaime Filipe da Fonseca, ex-subsecretário de Estado do Exército.
Manda ler e põe em discussão a moção apresentada pelo Sr. Veiga de Macedo sobre a invasão de Goa.
Esclarece um ponto das considerações do Sr. Cancela de Abreu sobre o mesmo assunto.
Diz ao Sr. António Santos da Cunha que não pode fazer declaração de voto sobre o mesmo assunto.
Diz que a referida moção será divulgada através do Diário das Sessões.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei sobre o funcionamento dos órgãos de Governo do Estado
Português da Índia, que manda baixar à Câmara Corporativa a fim de dar parecer dentro de 10 dias.
Manda baixar a mesma proposta às Comissões do Ultramar e Legislação e Redacção.
Diz estar na Mesa um conjunto de propostas de alteração do Governo às propostas de lei sobre emparcelamento e arrendamento de prédios rústicos, acompanhadas de notas explicativas, propostas e notas
que manda publicar no Diário das Sessões e submeter à consideração das Comissões de Economia e
Legislação e Redacção.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição Política, os DecretosLeis n.ºs 44.077, 44.081, 44.084, 44.085, 44.091, 44.096, 44.101, 44.109 e 44.110.
Convoca as Comissões do Ultramar, do Trabalho, Previdência e Assistência Social e de Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais para elegerem os seus presidentes e secretários.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
44.117, 44.123 e 44.128.
Informa ter a Comissão do Ultramar eleito seu presidente e secretário, respectivamente, os Srs. Marques
Lobato e Chorão de Carvalho.
Informa ter a Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência eleito seu presidente e secretário,
respectivamente, os Srs. Veiga de Macedo e Quirino Mealha.
Diz terem sido eleitos presidente e secretário da Comissão de Educação Nacional, Cultura Popular e
Interesses Espirituais e Morais, respectivamente, os Srs. Gonçalves Rodrigues e Pinheiro da Silva.
Encerra a sessão para não privar os Srs. Deputados de assistirem às exéquias por alma do Sr. TenenteCoronel Jaime da Fonseca.
Diz estar na Mesa para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição o Decreto-Lei n.º 44.104.
Diz estar na Mesa o relatório e contas da Junta do Crédito Público referente ao ano de 1960 e manda-o
publicar no Diário das Sessões e baixar à Comissão de Contas Públicas.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Cutileiro Ferreira depor como testemunha no tribunal da comarca de Évora.






































Informa o Sr. Amaral Neto de que está na Mesa a resposta ao seu pedido de informações de 15 de
Dezembro.
Defere o requerimento do mesmo senhor para que aquela resposta seja publicada no Diário das
Sessões.
Diz estarem na Mesa uma informação da Secretaria de Estado do Comércio em resposta ao
requerimento do Sr. Armando Cândido, o Decreto-Lei n.º 44.166, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º
da Constituição, e um Ofício da Ordem dos Médicos pedindo autorização para o Sr. Armando Cândido
depor como testemunha.
Consulta a Assembleia sobre se autoriza o Sr. Vaz Nunes a depor como testemunha no tribunal da 6.ª
vara cível de Lisboa.
Diz que à votação da proposta sobre o emparcelamento da propriedade rústica seguir-se-á a discussão
da proposta de lei sobre o Estado da Índia.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
44.131, 44.132, 44.133, 44.134, 44.136, 44.137, 44.138 e 44.140.
Informa que a Comissão de Defesa Nacional elegeu para presidente o Sr. Henrique Tenreiro e para
secretário o Sr. Sousa Meneses.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
44.145, 44.147 e 44.148.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Tito Arantes depor como testemunha
na 5.ª vara cível de Lisboa.
Consulta a Assembleia sobre idêntico pedido relativamente ao Sr. Paulo Cancela de Abreu.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa relativo às providências destinadas a assegurar o
funcionamento dos órgãos de Governo do Estado Português da Índia e manda-o baixar à Comissão do
Ultramar e à de Legislação e. Redacção.
Considera encerrada a discussão da proposta de lei sobre o emparcelamento.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
44.153, 44.155, 44.156, 44.129 e 44.152.
Considera um requerimento do Sr. Soares da Fonseca acerca da discussão da proposta de lei relativa ao
emparcelamento da propriedade rústica e refere-se à dúvida suscitada pelo Sr. Ubach Chaves sobre o
mesmo assunto.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
44.161 e 44.162.
Defere um requerimento do Sr. Pinto de Mesquita relacionado com a discussão da base VI da proposta
de lei sobre o emparcelamento.
Consulta a Assembleia sobre se autoriza o Sr. Abranches Soveral a retirar propostas de alteração que
apresentara à proposta de lei sobre o emparcelamento.
Interrompe a sessão para dar tempo aos Srs. Deputados de apreciarem uma proposta do Sr. Teles Grilo
relativa à base VI da mesma proposta de lei.
Consulta a Assembleia sobre se autoriza o Sr. Gonçalves Rapazote a retirar uma proposta de alteração à
base VIII da referida proposta de lei.
Presta esclarecimentos à Assembleia sobre a discussão da base VIII da referida proposta de lei.
Consulta a Assembleia sobre se autoriza o Sr. Ulisses Cortês a retirar uma proposta de eliminação à base
VIII da mesma proposta de lei.
Esclarece a Câmara sobre a discussão da base VIII da mesma proposta de lei.
Informa serem convocadas as Comissões de Economia e Legislação e Redacção.
Consulta a Assembleia sobre se autoriza o Sr. Azevedo Coutinho a retirar uma proposta de alteração à
base XV da proposta de lei sobre o emparcelamento.
Dá esclarecimento sobre a votação de uma proposta de alteração, do mesmo Sr. Deputado à referida
base XV.
Comunica que a Comissão de Economia vai reunir em seguida à sessão.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
44.164 e 44.165.
Diz que oportunamente consultará a Assembleia sobre um requerimento do Sr. Pinto de Mesquita.
Consulta a Assembleia sobre um requerimento do Sr. Santos Bessa.
Defere um requerimento do Sr. Meneses Soares.
Submete um requerimento do Sr. Quirino Mealha à apreciação da Câmara.
Consulta a Assembleia sobre um requerimento do Sr. Pinto de Mesquita.
Diz estar concluída a votação da proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.






































Convoca a Comissão de Legislação e Redacção a fim de apressar a redacção definitiva da lei sobre as
providências destinadas a assegurar o funcionamento dos órgãos de Governo do Estado Português da
Índia.
Diz estar na Mesa o Decreto-Lei n.º 44.170, para cumprimento do disposto no § 3.º do artigo 109.º da
Constituição.
Diz estar na Mesa unia proposta de lei introduzindo alterações na organização judiciária, consultando a
Assembleia acerca da urgência pedida pelo Governo para a referida proposta.
Consulta a Assembleia sobre o prazo para a Câmara Corporativa dar parecer sobre a mesma proposta.
Consulta a Assembleia sobre um requerimento do Sr. Pacheco Jorge.
Defere um requerimento do Sr. Paulo Rodrigues.
Diz estar concluída a discussão e votação da proposta de lei sobre o Estado da Índia.
Diz estarem na Mesa informações para satisfazer requerimentos apresentados pelos Srs. Águedo de
Oliveira e Elísio Pimenta.
Consulta a Assembleia sobre a interpretação do § 1.º do artigo 43.º do Regimento.
Submete à votação o texto da Comissão de Legislação e Redacção acerca das providências destinadas a
assegurar o funcionamento dos órgãos de Governo do Estado da Índia.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Moreira Longo depor como
testemunha no 3.º juízo criminal de Lisboa.
Associa-se às palavras dos Srs. Agostinho Gomes e José Manuel Pires sobre a morte do arcebispo de
Lourenço Marques, D. Teodósio Clemente de Gouveia.
Diz estarem na Mesa elementos requeridos pelos Srs. Armando Cândido e Santos Bessa,
respectivamente, aos Ministérios do Interior e Obras Públicas e Defesa Nacional.
Manda ler uma informação da Junta de Emigração sobre afirmações feitas pelo Sr. António Santos da
Cunha.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
44.180 e 44.182.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Albino dos Reis depor no 1.º juízo
correccional de Lisboa como testemunha.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Martins da Cruz depor como
testemunha no 3.º juízo criminal de Lisboa.
Manda baixar às Comissões de Trabalho, Previdência e Assistência Social e de Política e Administração
Geral e Local as propostas de lei relativas à reforma da previdência social e Estatuto da Saúde e
Assistência.
Convoca as Comissões de Economia e Legislação e Redacção, envia a esta última a proposta de lei sobre
organização judiciária e marca a ordem do dia da próxima sessão.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
44.184, 44.186, 44.187 e 44.188.
Diz estarem na Mesa para o mesmo fim os Decretos-Leis n.ºs 44.190 e 44.192.
Consulta a Assembleia sobre pedidos de autorização para os Srs. Cutileiro Ferreira e Martins da Cruz
deporem, respectivamente, no tribunal judicial de Évora e no 2.º juízo criminal de Lisboa.
Prorroga por trinta dias o funcionamento da Assembleia e pede à Comissão de Legislação e Redacção
que ultime os seus trabalhos a fim de a proposta de lei sobre a organização judiciária ser posta em
ordem do dia logo a seguir à do arrendamento da propriedade rústica.
Manda entregar ao Sr. Délio Santarém a resposta da Secretaria de Estado do Comércio a um
requerimento seu.
Considera aprovada a proposta de lei de arrendamento da propriedade rústica.
Consulta a Assembleia sobre um requerimento do Sr. Soares da Fonseca acerca da referida proposta.
Submete à votação um requerimento do Sr. Sousa Meneses sobre a discussão da base I da mesma
proposta de lei.
Convoca a Comissão de Economia.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
44.196, 44.197, 44.198, 44.199, 44.200, 44.201 e 44.202.
Defere um pedido do Sr. Paulo Cancela de Abreu sobre uma alteração à base II da proposta de lei
acerca do arrendamento da propriedade rústica.
Consulta a Assembleia sobre a retirada de uma proposta de alteração do Sr. Francisco da Silva à base
III da mesma proposta de lei.
Consulta a Assembleia sobre a retirada de propostas do Sr. Cancela de Abreu de alteração à base III da
mesma proposta de lei.
Convoca as Comissões de Legislação e Redacção e de Economia.





































Consulta a Assembleia sobre a retirada de uma proposta do Sr. Pinto de Mesquita relativa à base XIII da
mesma proposta de lei.
Idem, idem relativa à base XIV.
Consulta a Assembleia sobre a retirada de uma proposta de emenda do Sr. Tito Arantes relativa às
bases XVII e XVIII da mesma proposta de lei.
Consulta a Assembleia sobre a retirada de uma proposta de alteração à base XXIII apresentada pelo Sr.
Alberto Meireles.
Convoca a Comissão de Legislação e Redacção.
Diz estar na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição Política, o Decreto-Lei n.º
44.204.
Manda entregar ao Sr. Elísio Pimenta a resposta dos Ministérios da Marinha e Interior a um
requerimento apresentado pelo mesmo Sr. Deputado.
Consulta a Assembleia sobre a retirada de uma proposta do Sr. Pinto de Mesquita de aditamento à base
X da proposta de lei sobre o arrendamento da propriedade rústica.
Consulta a Assembleia sobre a retirada de uma proposta do Sr. Amaral Neto relativa à mesma base.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
.44.206, 44.207 e 44.210.
Diz estar também na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre a proposta de lei relativa à
organização judiciária.
Consulta a Assembleia sobre a retirada de propostas de alteração dos Srs. Alberto Meireles e Abranches
de Soveral à base XXIV da proposta de lei sobre o arrendamento da propriedade rústica.
Submete à votação um requerimento do Sr. António Santos da Cunha sobre aquela base.
Diz estar na Mesa o Decreto-Lei n.º 44.214, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição.
Manda entregar ao Sr. Armando Cândido os elementos fornecidos pelo Ministério das Corporações a seu
requerimento.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Martins da Cruz depor como
testemunha no 2.º juízo criminal de Lisboa.
Diz estar concluída a votação da proposta de lei sobre o arrendamento da propriedade rústica.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Martins da Cruz depor no 1.º juízo
criminal de Lisboa.
Considera aprovada a proposta de lei relativa à organização judiciária.
Diz estarem na Mesa os Decretos-Leis n.ºs 42.217 e 42.218 para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º
da Constituição.
Diz estarem na Mesa a proposta de lei sobre o regime da colonização interna e o respectivo relatório
justificativo, mandando-os publicar no Diário das Sessões.
Consulta a Assembleia acerca de um pedido de autorização para o Sr. Franco Falcão depor no Tribunal
Central de Menores do Porto.
Defere um requerimento do Sr. Armando Cândido.
Consulta a Assembleia sobre a retirada de propostas de alteração do Sr. Antunes de Lemos à base IX da
proposta de lei sobre a organização judiciária.
Diz estar concluída a votação da mesma proposta de lei.
Convoca as Comissões de Trabalho, Previdência e Assistência Social e de Política e Administração Geral
e Local, para estudarem as propostas de lei sobre a previdência e o Estatuto da Saúde e Assistência.
Diz estar na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.ºs 44.225.
Diz estarem na Mesa os elementos pedidos a requerimentos dos Srs. Águedo de Oliveira e Marques
Lobato, respectivamente, nas sessões de 7 e 13 de Fevereiro.
Diz estarem na Mesa e irem ser distribuídos os pareceres da Comissão de Contas Públicas acerca da
Conta Geral do Estado de 1960, metrópole e ultramar.
Chama a atenção dos Srs. Deputados para a necessidade de irem preparando as intervenções no debate
acerca das Contas Públicas.
Diz estar na Mesa, e ir ser publicado no Diário das Sessões, o parecer da Comissão de Contas Públicas
acerca da Conta da Junta do Crédito Público referente a 1960.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
44.226, 44.229, 44.230, 44.232 e 44.234.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
44.235, 44.236 e 44.237.
Diz estar na Mesa o relatório e declaração de conformidade do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral
do Estado e as contas das províncias ultramarinas de 1960.
Considera aprovadas as propostas de lei sobre o Estatuto da Saúde e Assistência e a reforma da
previdência social.











Diz terem chegado à Mesa os elementos pedidos a requerimento do Sr. Elísio Pimenta dirigido na sessão
de 9 de Janeiro ao Ministério da Saúde e Assistência.
Consulta a Assembleia sobre um requerimento do Sr. Soares da Fonseca referente à discussão da
proposta de lei relativa à reforma da previdência.
Defere um requerimento do mesmo Sr. Deputado referente à base VI daquela proposta de lei.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
44.245 e 44.246.
Diz estarem na Mesa elementos requeridos pelo Sr. Lopes Vasques.
Admite um requerimento do Sr. Franco Falcão sobre caminhos-de-ferro da Beira Baixa.
Diz estar concluída a votação da proposta de lei relativa à reforma da previdência.
Submete à consideração e votação da Assembleia um voto de confiança à Comissão de Legislação e
Redacção para estabelecer o texto definitivo de decretos da mesma Assembleia.
Faz considerações acerca da vida da Assembleia no decorrer dos últimos quatro meses.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:
























Proclama eleitos os Srs. José Soares da Fonseca, António Gonçalves Rodrigues, José Maria Rebelo
Valente de Carvalho, Fernando Cid Oliveira Proença e Luís Folhadela de Oliveira, respectivamente para
1.º, 2.º e 3.º Vice-presidentes e 1.º e 2.º Secretários da Mesa.
Convida os Secretários da Mesa, eleitos, a ocuparem os seus lugares.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do art.º 109.º da Constituição Politica, os DecretosLeis n.ºs 44.248, 44.250 e 44.251.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelo Sr. Santos Bessa.
Manda ler a relação dos elementos recebidos durante o interregno parlamentar, em satisfação de
pedidos de vários Srs. Deputados.
Consulta a Assembleia sobre se autoriza o Sr. Joaquim José Nunes de Oliveira a depor, como
testemunha, no Tribunal de Vila Nova de Famalicão.
Consulta a Assembleia sobre idêntico pedido relativamente ao Sr. Armando Cândido de Medeiros, no 2.º
juízo correccional de Lisboa.
Faz considerações sobre a missão portuguesa, que chefiou, à inauguração do Concílio Ecuménico
Vaticano II.
Saúda a Assembleia, evoca os Srs. Deputados José Mendes Pires da Costa e Egberto Rodrigues Pedro e
os Deputados em outras legislaturas Alberto Pinheiro Torres, Carlos de Azevedo Mendes, Frederico
Bagorro de Sequeira e José Maria Sacadura Botte, falecidos durante o interregno parlamentar. Diz,
ainda, ter sido enviado directamente a Câmara Corporativa o projecto de proposta de lei sobre
autorização de receitas e despesas para o ano de 1963. Convoca também as Comissões de Finanças e
de Economia para iniciarem o estudo daquela proposta de lei. Diz estarem na Mesa as Contas Gerais do
Estado e as Contas das Províncias Ultramarinas, que faz baixar à Comissão de Contas Públicas.
Diz ter recebido do Governo, acompanhada do parecer da Câmara Corporativa, a proposta de lei de
autorização das receitas e despesas para 1963.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do art.º 109.º da Constituição Política, os DecretosLeis n.ºs 44.737, 44.738, 44.740, 44.741, 44.742, 44.744, 44.747, 44.748, 44.749, 44.759, 44.761,
44.762 e 44.764.
Consulta a Assembleia sobre se autoriza o Sr. Martins da Cruz a depor, como testemunha, na 1.ª vara
cível de Lisboa.
Consulta a Assembleia acerca de um pedido do juiz de direito da comarca de Vila Nova de Famalicão
para o Sr. Nunes de Oliveira ali depor como testemunha.
Consulta a Assembleia sobre se autoriza o Sr. Quirino Mealha a depor como testemunha, no 5.º juízo
correccional de Lisboa.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei acompanhada de um parecer da Câmara Corporativa sobre a Escola Nacional de Saúde Pública, que manda baixar à Comissão de Educação Nacional, Cultura Popular e
Interesses Espirituais e Morais.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do art.º 109.º da Constituição Política, os DecretosLeis n.ºs 44.771, 44.772, 44773, 44.778, 44.779, 44.781, 44.782, 44.783, 44.784 e 44.785.
Consulta a Assembleia sobre se autoriza o Sr. Franco Falcão a depor, como testemunha, no Tribunal
Central de Menores de Lisboa.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do art.º 109.º da Constituição Politica, os DecretosLeis n.ºs 44.787 e 44.788.
Diz estar encerrado o debate na generalidade da proposta de lei de autorização de receitas e despesas
para 1963 e posta esta à discussão na especialidade por não ter sido deduzida qualquer oposição.



































Consulta a Assembleia sobre se autoriza que o Sr. Carlos Alves deponha, como testemunha, no 1.º juízo
correccional de Lisboa.
Manda proceder à eleição de um vogal para a Comissão de Legislação e Redacção, designa os
escrutinadores e diz ter sido eleito o Sr. Manuel Lopes de Almeida.
Diz que a Comissão de Legislação e Redacção não fica obrigada ao apelo formulado pelo Sr. Quirino
Mealha sobre o art.º 26.º da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963
Diz estar concluída a votação da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963 e
anuncia a ordem do dia da sessão seguinte convocando para estudo da respectiva matéria as Comissões
de Trabalho. Previdência e Assistência e Política e Administração Geral e Local. Também convoca a
Comissão de Legislação e Redacção para redigir o decreto da Assembleia agora votado. Pede também,
um voto de confiança para aquela Comissão. Deseja, ainda, boas festas e entradas de ano felizes aos
Srs. Deputados.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do art.º 109.º da Constituição Política, os DecretosLeis n.ºs 44.798, 44.803, 44.807 e 44.809.
Consulta a Assembleia sobre um pedido para o Sr. Alfredo Brito depor na 2.ª vara cível do Porto.
Diz estar na Mesa a proposta de lei sobre saúde mental, que manda baixar à Comissão de Trabalho,
Previdência e Assistência Social.
Manda ler duas notas de perguntas formuladas pelo Sr. Amaral Neto.
Refere-se à morte do Doutor Caeiro da Mata, de um irmão do Sr. Albino dos Reis, do antigo Deputado
Rui Pereira da Cunha e da mãe do Sr. Carlos Coelho.
Manda ler a resposta do Sr. Ministro da Economia a uma das notas de perguntas formuladas pelo Sr.
Amaral Neto.
Diz estarem na Mesa o Relatório e Contas da Junta do Crédito Público referentes a 1961, que manda
baixar à Comissão de Contas Públicas.
Anuncia ter recebido uma carta do Sr. Gonçalves Rodrigues renunciando ao seu mandato.
Lembra que as intervenções no período de antes da ordem do dia são por natureza rápidas e incisivas,
desejando que se evite ser forçado a intervir neste aspecto.
Consulta a Assembleia sobre um pedido do 4.º juízo criminal de Lisboa para o Sr. Alberto Cardoso Matos
depor como testemunha.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização do Tribunal de Trabalho do Porto para o Sr.
Nunes de Oliveira depor como testemunha.
Submete à votação da Assembleia a pedido de renúncia do Sr. Gonçalves Rodrigues.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º art.º 109.º da Constituição Política, os Decretos-Leis:
n.ºs 44.814, 44.815, 44.818, 44.824, 44.826, 44.828, 44.830, 44.831, 44.833 e 44.840.
Sugere um voto de pesar pelo desastre ocorrido lagoa de Santo André.
Submete à votação a moção apresentada pelo Nunes Barata relativa ao aviso prévio sobre a bacia
hidrográfica do Mondego.
Chama a atenção dos Srs. presidentes da comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social e
comissão da Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais para a necessidade os
respectivos membros poderem intervir na discussão das propostas de lei sobre saúde mental e Escola
Nacional de Saúde Pública.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Franco Falcão depor no Tribunal
Judicial de Castelo Branco.
Anuncia estar na Mesa e manda ler a resposta a uma nota de perguntas feitas pelo Sr. Amaral Neto.
Diz que vai iniciar-se a discussão na especialidade do Estatuto da Saúde e Assistência.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do art.º 109.º da Constituição Política, os DecretosLeis n.ºs 44.845, 44.846, 44.848 e 44.849.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Educação Nacional, a pedido do Sr.
Santos Bessa.
Defere o requerimento do Sr. Soares da Fonseca sobre o adiamento da discussão da base XVII da
proposta de lei sobre o Estatuto da saúde e assistência.
Defere o pedido do Sr. Soares da Fonseca no sentido de o requerimento apresentado para a base XVII
da proposta de lei sobre saúde e assistência.
Chama a atenção da Comissão de Legislação e Redacção para a forma como foi votada a base XX
daquela proposta de lei.
Diz estar concluída a votação da proposta de lei sobre a saúde e assistência.
Consulta a Assembleia sobre um pedido para o Sr. Franco Falcão depor, como testemunha, no 8.º juízo
correccional de Lisboa.
Submete à votação da Assembleia o pedido de retirada de uma proposta de aditamento à base XXIX-A
da proposta de lei sobre saúde e assistência apresentada pelo Sr. Soares da Fonseca e outros.





































Convoca as Comissões de Trabalho, Previdência e Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses
Espirituais e Morais.
Diz estar na Mesa, para cumprimento do § 3.º do art.º 9.º da Constituição Política, os Decretos-Leis nºs
44.851, 44.853 e 44.854.
Anuncia estarem na Mesa os elementos pedidos pelo Sr. Jorge Augusto Correia.
Põe em discussão na generalidade a proposta de lei sobre saúde mental.
Considera retirada a proposta de lei sobre a Escola Nacional de Saúde Pública, em face de um ofício do
Sr. Presidente do Conselho, que manda ler.
Propõe que fique exarado na acta um voto de sentimento pelo falecimento de um irmão do Sr. Cerqueira Gomes.
Consulta a Assembleia sobre um pedido para o Sr. Reis Faria depor na Comarca de Valença.
Anuncia estar na Mesa um complemento da resposta â nota de perguntas formulada pelo Sr. Amaral
Neto, que manda ler.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do art.º 109.º da Constituição Política, os DecretosLeis n.ºs 44.858, 44.859, 44.861, e 44.862.
Consulta a Assembleia sobre um pedido para o Sr. Lopes Roseira depor, como testemunha, no Tribunal
Central de Menores.
Considera retirada da discussão a proposta de lei Sobre o regime do contrato de trabalho.
Manda ler a resposta do Ministério do Ultramar à nota de perguntas feita pelo Sr. Amaral Neto. ► Diz
estar na Mesa, para cumprimento do § 3.º do art.º 109.º da Constituição Política, o Decreto-Lei n.º
44.864.
Põe em discussão na especialidade a proposta de lei pobre saúde mental.
Defere um requerimento do Sr. Soares da Fonseca para que a discussão na especialidade incida sobre
texto da Câmara Corporativa.
Indefere o requerimento do Sr. Martins da Cruz sobre votação dos n.ºs 3 e 4 da base III da mesma
proposta de lei.
Consulta a Assembleia sobre se autoriza o Sr. João Rocha Cardoso a depor no 5.º juízo correccional de
Lisboa.
Diz ser inconstitucional a base XI e estar por isso prejudicada a base XII da proposta de lei sobre saúde
mental.
Submete à votação da Câmara o requerimento do Sr. Veiga de Macedo para a retirada da proposta de
alteração à base XIX da mesma proposta de lei.
Dá por concluída a votação da referida proposta de lei.
Consulta a Câmara sobre se autoriza o Sr. Franco Falcão a depor na Comarca de Castelo Branco.
Defere o requerimento do Sr. Augusto Simões sobre a generalização do debate relativo ao aviso prévio
do Sr. Paulo Cancela de Abreu – acidentes de viação.
Diz estar na Mesa para cumprimento do § 3.º do art.º 109.º da Constituição Política, o Decreto-Lei n.º
44.865.
Diz estar na Mesa a proposta de lei sobre alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português, que manda
baixar a Câmara Corporativa para efeitos de parecer.
Pede aos Presidentes de todas as comissões permanentes para comparecerem a uma reunião a fim se
estudar a eleição de uma comissão eventual expressamente destinada a estudar a proposta de lei sobre
alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Manuel Engrácia Carrilho depor no 2.º
juízo da comarca de Viseu.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do art.º 109.º da Constituição Política, os DecretosLeis n.ºs 44.871, 44.873 e 44.874.
Manda entregar ao Sr. Cutileiro Ferreira os elementos relativos à construção do Bairro de S. Gabriel.
Anuncia o resultado da votação sobre a Comissão Eventual encarregada de estudar a proposta da lei
sobre alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.
Convoca a Comissão Eventual para reunir-se no dia 13 e diz que os seus membros continuarão em
exercício no período de interrupção dos trabalhos da Assembleia.
Interrompe, nos termos do § 3.º do art.º 94.º da Constituição Política, o funcionamento efectivo da
Assembleia Nacional a partir de 10 de Fevereiro inclusive.
Submete à consideração e votação da Assembleia um voto de confiança à Comissão de Legislação e
Redacção para estabelecer o texto definitivo de diplomas já votados pela Assembleia.
Dirige cumprimentos aos Srs. Deputados a propósito da interrupção dos trabalhos da Assembleia.
Convoca a Assembleia para a sessão de 18 de Março a fim de discutir as Contas Gerais do Estado, metrópole e ultramar e da Junta do Crédito Público.


































Anuncia estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Saúde e Assistência para satisfação
do requerimento apresentado pelo Sr. Armando Sampaio, na sessão de 22 de Janeiro último.
Mandar ler na Mesa uma relação de elementos recebidos durante o interregno parlamentar, de resposta
a requerimentos apresentados por alguns Srs. Deputados.
Consulta a Assembleia sobre um pedido da Polícia Judiciária para o Sr. António Martins da Cruz prestar
declarações.
Consulta a Assembleia sobre um pedido para o Sr. Rocha Cardoso depor no 5.º juízo correccional de
Lisboa.
Diz ter recebido na Mesa elementos relativos a problemas rodoviários na bacia hidrográfica do Mondego,
a propósito da intervenção do Sr. Augusto Simões publicada no n.º 67 do Diário das Sessões.
Anuncia estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa n.º 9/VIII sobre a proposta de lei 18/VIII de
alterações â Lei Orgânica do Ultramar Português.
Propõe que fique exarado na acta um voto de sentimento pela morte do jornalista Mário Quintela.
Agradece o voto de melhoras pela sua saúde proposto na última sessão da Assembleia pelo Sr. Soares
da Fonseca que presidiu à sessão.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Cardoso de Matos depor, como
testemunha, no 4.º juízo criminal de Lisboa.
Manda entregar ao Sr. Amaral Neto os elementos fornecidos pela Secretaria de Estado do Comércio, em
satisfação de um requerimento.
Diz estar na Mesa o parecer do Tribunal de Contas sobre as Contas públicas da metrópole e do ultramar
relativas a 1961.
Refere-se à entrada do Sr. Tarujo de Almeida para o Governo e formula votos dos melhores êxitos nas
novas funções daquele Sr. Deputado.
Diz estar na Mesa para cumprimento do § 3.º do art.º 109.º da Constituição Política o Decreto-Lei n.º
44.932.
Manda entregar ao Sr. Baptista Felgueiras os elementos requeridos na sessão de 9 de Fevereiro último.
Diz estar na Mesa, para cumprimento do § 3.º do art.º 109.º da Constituição Política, o Decreto-Lei n.º
44.939.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Francisco Lopes Vasques depor no
Tribunal do Trabalho de Beja.
Submete à votação duas propostas de resolução sobre as Contas Gerais do Estado e as Contas da Junta
do Crédito Público.
Prorroga, nos termos do § único do art.º 94.º da Constituição Política, o funcionamento efectivo da
Assembleia por mais um mês.
Diz estarem na Mesa para cumprimento do § 3.º do art.º 109.º da Constituição Política, os Decretos-Leis
n.ºs 44.940, 44.941, 44.943, 44.946, 44.947, 44.948 e 44.949.
Manda entregar ao Sr. Elísio Pimenta os elementos fornecidos pelo Ministério das Corporações e
Previdência Social.
Consulta a Assembleia sobre um pedido do 2.º juízo correccional do Porto para o Sr. José Alberto de
Carvalho ali depor.
Manda ler uma proposta de aditamento às alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português enviada pelo
gabinete de S. Ex.ª o Presidente do Conselho.
Sugere um voto de profundo pesar pela tragédia de Luanda, a que se referiu o Sr. Burity da Silva.
Consulta a Assembleia sobre um pedido da Inspecção da Assistência Social para o Sr. José dos Santos
Bessa depor num processo de inquérito.
Propõe um voto de profundo sentimento pela morte do chefe dos serviços taquigráficos, Sr. António
Gonçalves de Carvalho.
Explica os motivos por que não marca sessões para a semana seguinte e formula votos de Páscoa Feliz
aos Srs. Deputados.
Consulta a Assembleia sobre um pedido da 2.ª vara cível do Porto para o Sr. Alfredo Brito ali depor.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do art.º 109.º da Constituição Política, os DecretosLeis n.ºs 44.953, 44.954, 44.955, 44.956, 44.957, 44.959, 44.961, 44.962, 44.963, 44.964, 44.966 e
44.968.
Diz estarem na Mesa para cumprimento do § 3.º do art.º 109.º da Constituição Política, os Decretos-Leis
n.ºs 44.969, 44.970, 44.972 e 44.974.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Francisco Lopes Vasques depor no
Tribunal do Trabalho de Beja.
Considera aprovada na generalidade a proposta de lei sobre alterações à Lei Orgânica do Ultramar
Português.

















Manda entregar ao Sr. Martins da Cruz os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia sobre energia eléctrica.
Esclarece alguns pontos do n.º 2 da base VII da proposta de lei sobre alterações à Lei Orgânica do
Ultramar Português.
Diz estar na Mesa, para cumprimento do § 3.º do art.º 109.º da Constituição Política, o Decreto-Lei n.º
44.988.
Faz considerações acerca da constitucionalidade do n.º 2 da base XXXI e quanto ao n.º 5 da base XXIII,
da proposta de lei sobre alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.
Manda entregar ao Sr. Elísio Pimenta os elementos fornecidos pelo Ministério das Comunicações,
requeridos na sessão de 7 de Fevereiro último.
Defere um requerimento do Sr. Quirino Mealha sentido da publicação no Diário das Sessões matéria
sobre telefones na cidade de Beja remetidos pelo Ministério das Comunicações ao Sr. Deputado.
Diz terem chegado à Mesa os elementos remetidos Presidência do Conselho, em satisfação de
requerimentos dos Srs. Alfredo Brito, Sousa Meneses Cutileiro Ferreira, que manda entregar aos
requerentes.
Diz estar na Mesa, para cumprimento do § 3.º art.º 109.º da Constituição Política, o Decreto n.º 44.989.
Diz estarem na Mesa os elementos enviados pelo ministério das Comunicações, de acordo com o
requerimento apresentado pelo Sr. Alberto de Araújo.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Alfredo Brito depor na 2.ª vara do
Porto.
Interrompe a sessão por 10 minutos em sinal de respeito e de admiração pelo 35.º aniversário da
entrada do Sr. Prof. Oliveira Salazar para o Governo da Nação.
Pede um voto de confiança para a Comissão de Legislação e Redacção redigir os diplomas pendentes de
redacção definitiva.
Diz estar concluída a votação da proposta de lei s alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.
Faz considerações sobre a utilidade da constituir da Comissão Eventual e agradece a colaboração da
Assembleia.

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:




















Dá esclarecimentos sobre o sistema de eleição dos vice-presidentes e secretários da Mesa.
Refere-se à morte do presidente dos Estados Unidos da América, John Kennedy, e manda exarar no
Diário das Sessões um voto de pesar da Assembleia Nacional por aquele acontecimento.
Fala da repercussão da declaração feita ao País, em 12 Agosto de 1963, pelo Sr. Presidente do Conselho
sobre a política ultramarina, do Governo e da grandiosa manifestação pública de apoio a essa política,
realizada em Lisboa a 27 do mesmo mês.
Refere-se à viagem do Chefe do Estado às províncias de Angola e S. Tomé.
Manda exarar no Diário das Sessões votos de sentimentos pela morte dos antigos Deputados Dr.
António de Almeida, Silva e Cristo e Dr. Álvaro Henriques Perestrelo Favila Vieira.
Sugere um voto de sentimento pela morte do coronel Lobo da Costa, Deputado durante a I Legislatura.
Afirma a sua homenagem e a da Câmara a D. António Bento Martins Júnior, arcebispo de Braga,
recentemente falecido.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para esta redigir o texto definitivo
da lei de autorização de receitas e despesas para 1964 e deseja boas festas aos Srs. Deputados.
Participa o falecimento do Sr. Deputado Vasques Tenreiro e sugere que fique exarado por isso no Diário
das Sessões um voto de sentimento.
Comunica que o relatório e contas da Junta do Crédito Público referentes ao ano e 1962 lhe foram
pessoalmente entregues pelo presidente e director-geral daquela Junta.
Declara encerrar a sessão mais cedo para possibilitar à Comissão de Economia ouvir uma comunicação
do Ministro da Economia relativa à matéria do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional.
Comunica a suspensão das sessões durante alguns dias, a fim de que a Comissão de Economia possa
continuar o estudo da matéria do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional.
Chama a atenção do Sr. António Santos da Cunha para o facto de, nos termos regimentais, os
requerimentos não poderem ser fundamentados.
Agradece ao Ministro da Economia a colaboração prestada ao debate do aviso prévio sobre a crise
agrícola nacional.
Propõe um voto de sentimento pela morte do pai do Sr. Moreira Longo.
Prorroga o funcionamento da Assembleia Nacional e dá esclarecimentos sobre a matéria a apreciar
durante o período de prorrogação.
Propõe um voto de sentimento pela morte do Eng.º José Luís Supico, Deputado na I Legislatura.
Refere-se à aposentação do Sr. Saturnino Mendes, funcionário da Assembleia Nacional durante 45 anos.





Informa que é de um mês o prazo pelo qual prorrogou o funcionamento da Assembleia Nacional e dá
explicações sobre a matéria que constará da ordem do dia nas sessões seguintes.
Manda exarar votos de pesar pelo falecimento do pai do Sr. Elísio Pimenta e do rei Paulo, da Grécia.
Encerra os trabalhos da Assembleia Nacional, exprime votos de felicidades aos Srs. Deputados no
interregno parlamentar e agradece aos órgãos de informação a colaboração prestada.

4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:

































Manda exarar um voto de pesar pelo falecimento de alguns antigos Deputados, especialmente do
marechal Craveiro Lopes, e refere-se à visita do Sr. Presidente da República a Moçambique, Angola e
ilha do Príncipe.
Felicita o Sr. Deputado Soares da Fonseca pela sua eleição para 1.º vice-presidente da Conferência dos
Parlamentares da N.A.T.O.
Propõe votos de pesar pela morte do antigo Deputado Monterroso Carneiro e pela morte da mãe do Sr.
Deputado Rocha Cardoso.
Dá explicações ao Sr. Antão Santos da Cunha sobre possível infracção ao Regimento, a propósito da
discussão de uma moção acerca da proposta de lei sobre o Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.
Declara encerrar a sessão mais cedo do que podia, para receber um grupo de participantes no
Congresso das Comunidades Portuguesas.
Deseja boas festas aos Srs. Deputados e pede à Assembleia um voto de confiança à Comissão de
Legislação e Redacção para redigir o texto definitivo da lei de autorização das receitas e despesas para
1965.
Comunica que assistiu, em representação da Assembleia, a uma missa por alma de uma cunhada do
Presidente da República e manda exarar no Diário das Sessões um voto de pesar.
Comunica a recepção de uma carta do Presidente da República a agradecer o voto de pesar da
Assembleia pela morte da sua cunhada.
Comunica que o Ministro dos Negócios Estrangeiros virá à Assembleia fazer uma exposição sobre
problemas da vida internacional.
Associa-se, em seu nome e no da Câmara, às manifestações de pesar pela morte de Sir Winston
Churchill, interrompendo a sessão por alguns minutos em sinal de luto.
Explica o motivo por que envia, para estudo, às Comissões de Legislação e Redacção e de Política e
Administração Geral e Local o aviso prévio do Sr. Antão Santos da Cunha sobre as estruturas políticas,
sociais e económicas do Regime.
Pede um esclarecimento ao Sr. Abranches de Soveral acerca da votação de uma base da proposta de lei
sobre a propriedade da farmácia.
Dá esclarecimentos sobre a matéria da mesma proposta de lei.
Interrompe o funcionamento efectivo da Assembleia e pede um voto de confiança para a Comissão de
Legislação e Redacção redigir os decretos já votados.
Propõe um voto de pesar pelo falecimento do antigo Deputado António Augusto Aires.
Refere-se à entrada do Sr. Deputado Vitória Pires para o Governo
Comunica que, em nome próprio e no da Assembleia, foi ao funeral da mãe do Ministro dos Negócios
Estrangeiros e manda exarar no Diário das Sessões um voto de sentimento.
Comunica que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros lhe agradeceu os sentimentos da Assembleia
expressos por ocasião da morte de sua mãe.
Prorroga o funcionamento da Assembleia Nacional por mais um mês e fala do estudo das comissões
respectivas sobre a proposta de lei relativa ao regime jurídico dos acidentes de trabalho e das doenças
profissionais.
Manda exarar no Diário das Sessões um voto de sentimento da Assembleia pelas desgraças ocorridas na
barra de Viana do Castelo, com o naufrágio do rebocador Rio Vez, e no distrito de Cabo Delgado, em
Moçambique.
Propõe um voto de sentimento pela morte do antigo Deputado António de Matos Taquenho.
Refere-se ao falecimento do antigo Deputado Eng.º Augusto Cancela de Abreu e faz o seu elogio.
Refere-se a uma comunicação a fazer pelo Ministro das Corporações às comissões encarregadas do
estudo da proposta de lei sobre o regime jurídico dos acidentes de trabalho e doenças profissionais e
fala da duração das intervenções antes da ordem do dia nas restantes sessões da legislatura.
Agradece ao Sr. Deputado André Navarro a oferta feita por seu intermédio à biblioteca da Assembleia
Nacional do Manual para Uso dos Srs. Deputados da Nação Portuguesa, coordenado por José Marcelino
de Almeida Beça.
Dá vários esclarecimentos no decurso da discussão na especialidade e votação da proposta de lei sobre
o regime jurídico dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais.
Dirige palavras de saudação e despedida aos Srs. Deputados no fim da legislatura.

IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:















Agradece a honra da sua eleição para presidente e refere-se a vários factos de política interna e externa.
Designa a deputação da Assembleia que há-de aguardar o Sr. Presidente da República à chegada ao
Palácio para a sessão solene de abertura da Legislatura.
Refere-se ao encerramento do Concílio Ecuménico Vaticano II.
Deseja boas festas de Natal e Ano Novo aos Srs. Deputados.
Propõe votos de pesar pelas desgraças ocorridas em Moçambique e no Brasil e pelo falecimento dos
antigos Deputados Formosinho Sanches e Cincinato da Costa.
Agradece ao presidente e ao director-geral da Junta do Crédito Público terem-lhe entregue
pessoalmente o relatório e as contas daquela Junta referentes ao ano económico de 1964.
Propõe um voto de sentimento pela morte da mãe do Sr. Deputado Alberto de Araújo.
Anuncia a realização de uma conferência a fazer pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros aos Deputados
sobre política internacional.
Faz o elogio do Eng.º Trigo de Morais e manda exarar no Diário das Sessões um voto de sentimento
pela sua morte.
Presta esclarecimentos acerca da fundamentação dos requerimentos, a propósito de um requerimento
do Sr. Virgílio Cruz.
Prorroga o funcionamento efectivo da Assembleia por mais um mês.
Refere-se à passagem do 40.º aniversário da Revolução Nacional.
Explica a razão por que deixou a Sr. ª D. Maria Ester de Lemos ultrapassar o tempo regimental numa
sua intervenção.
Refere-se ao trabalho produzido pela Assembleia durante a sessão legislativa, agradece aos Deputados
as referências que lhe fizeram nas suas intervenções e propõe um voto de confiança à Comissão de
Legislação e Redacção para dar redacção definitiva aos textos aprovados pela Assembleia.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:




















Proclama eleitos os vice-presidentes e secretários da Mesa.
Convida os secretários eleitos a ocuparem os seus lugares.
Elogia o brilho com que o 1.º vice-presidente, Sr. José Soares da Fonseca, tem presidido à assembleia
da N.A.T.O.
Manda ler o ofício do Sr. Presidente do Conselho que acompanha o decreto-lei sobre o novo Código Civil.
Manda ler a resposta do Governo à nota de perguntas formuladas pelo Sr. Antão Santos da Cunha.
Refere-se ao falecimento dos antigos Deputados Ricardo Spratley, Pestana Reis, Abílio Valdês Passos e
Sousa, D. Domitila Hormizinda Miranda de Carvalho e Castilho de Noronha, bem como ao falecimento da
esposa do Sr. João do Amaral, do irmão do Sr. Cancela de Abreu, da mãe do Sr. Henrique Tenreiro e da
mãe do Sr. Gonçalves Rapazote, mandando exarar na acta um voto de pesar.
Agradece as palavras do Sr. José Soares da Fonseca alusivas à morte de seu irmão e o eco que elas
encontraram na Assembleia.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para o texto da Lei de Meios para
1967.
Refere-se à morte dos antigos Deputados António Maria Pinheiro Torres, Laurénio Cota Morais dos Reis
e Gaspar Inácio Ferreira, mandando exarar na acta um voto de pesar por tais motivos.
Manda baixar às Comissões de Legislação e Redacção e de Economia a proposta de lei sobre o regime
jurídico da caça.
Convoca a Comissão de Educação Nacional para analisar as duas moções existentes na Mesa sobre o
aviso prévio relativo á educação da juventude.
Põe em discussão duas moções sobre o aviso prévio relativo à educação da juventude.
Consulta a Assembleia sobre o pedido de retirada das moções dos Srs. Nunes de Oliveira e Braamcamp
Sobral respeitantes ao aviso prévio deste último e põe em discussão uma nova moção, que manda ler,
apresentada pela Comissão de Educação.
Manda ler a nota de perguntas feita pelo Sr. Amaral Neto em 11 de Janeiro de 1967 e a respectiva
resposta do Ministério das Comunicações.
Alude à morte do antigo Deputado Cunha Valença, mandando exarar na acta um voto de pesar.
Informa os Srs. Deputados da vinda do Sr. Ministro do Ultramar à Assembleia, no dia 16 de Fevereiro de
1967., para fazer uma exposição sobre problemas do ultramar português.
Agradece o voto de pesar da Assembleia em virtude do falecimento de sua sobrinha Sr. a D. Maria
Teresa de Figueiredo Túlio.











Refere-se ao afastamento do redactor da Assembleia Nacional, jornalista Leopoldo Nunes, a quem
afirma o desgosto da Assembleia por vê-lo partir, ao mesmo tempo que enaltece as suas altas
qualidades e lhe pede para subir à Mesa a fim de o abraçar.
Prorroga, nos termos do § único do artigo 94.º da Constituição, o período de funcionamento efectivo da
Assembleia Nacional.
Manda ler a nota de perguntas apresentada pelo Sr. Antão Santos da Cunha na sessão de 17 de
Fevereiro passado.
Manda exarar na acta um voto de pesar pelo desastre de que foi vítima o Deputado Aulácio de Almeida.
Anuncia e manda ler a resposta da Secretaria de Estado do Comércio à nota de perguntas do Sr. Antão
Santos da Cunha na sessão, de 17 de Fevereiro passado.
Propõe votos de sentimento pelas desgraças ocorridas há seis anos em Angola, de saudação e
solidariedade ao Governo pelas medidas tomadas e de agradecimento e louvor às forças armadas.
Manda ler a nota de perguntas apresentada pelo Sr. Borges de Araújo em de Março de 1967.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para dar forma definitiva aos textos
sobre a caça e às propostas de resolução votadas.

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:




























Elabora um despacho designando uma comissão eventual para estudo do projecto do III Plano de
Fomento e respectiva proposta de lei.
Lembra o motivo da convocação extraordinária da Assembleia, propõe votos de pesar pelo falecimento
de antigos Deputados e refere-se à visita do Papa Paulo VI a Fátima.
Responde ao Sr. Peres Claro quanto ao atraso na publicação do Diário das Sessões.
Dá explicações sobre a ordem do dia da 1.ª sessão da sessão legislativa ordinária.
Refere-se às trágicas inundações registadas em Lisboa e arredores e manda exarar um voto de profundo
pesar pelos falecidos.
Dá esclarecimentos sobre o funcionamento do plenário da Assembleia por motivo da necessidade de
reunirem algumas comissões.
Chama a atenção para o facto de as sessões da manhã começarem em geral à hora que indica e por
isso haver necessidade de estar presente o número suficiente de Deputados.
Associa-se às palavras do Sr. Soares da Fonseca quanto ao trabalho desenvolvido pela comissão
eventual encarregada de estudar a proposta de lei relativa ao III Plano de Fomento e felicita esse
Deputado pelo labor tido a propósito da mesma proposta de lei.
Pede um voto de confiança para a Comissão de Legislação e Redacção, a fim de redigir definitivamente
o decreto da Assembleia Nacional sobre o III Plano de Fomento.
Manda exarar um voto de pesar pelo falecimento do pai do Sr. Veiga de Macedo.
Manda exarar um voto de pesar pela morte do antigo Deputado Artur Augusto Figueiroa Rego.
Dá esclarecimentos sobre a ordem do dia nas sessões seguintes às férias do Natal; propõe um voto de
confiança à Comissão de Legislação e Redacção para estabelecer o texto definitivo do decreto da
Assembleia Nacional sobre a autorização das receitas e despesas para 1968; e deseja boas festas de
Natal e Ano Novo aos Srs. Deputados.
Refere-se à morte dos antigos Deputados Dr. Rui de Andrade, Dr. José Manuel Videira Pires e
embaixador José Nosolini, mandando exarar na acta um voto de pesar pelo seu passamento.
Refere-se à morte da Sr.ª Duquesa de Bragança e, em sinal de luto, interrompe a sessão por algum
tempo.
Anuncia a vinda à Assembleia do Ministro dos Negócios Estrangeiros para fazer uma palestra.
Informa que o relatório das contas da Junta do Crédito Público lhe foi directamente entregue pelo
presidente e director-geral daquela Junta.
Manda exarar um voto de pesar pela morte do antigo Deputado Dr. Caetano Beirão.
Dá vários esclarecimentos durante a discussão na especialidade da proposta de lei do serviço militar.
Agradece as palavras que o Sr. Sousa Meneses lhe dirigiu no final do debate e votação da proposta de
lei do serviço militar e congratula-se com a forma como decorreu a discussão e votação dessa proposta
de lei.
Não autoriza que o Sr. Vaz Pires seja interrompido numa sua intervenção, por já ter excedido o tempo
regimental.
Refere-se à visita do Chefe do Estado à Guiné e a Cabo Verde, agradecendo-lhe o alto serviço prestado
ao País.
Prorroga o funcionamento efectivo da Assembleia.
Dá conhecimento de uma carta do Chefe do Estado agradecendo as referências feitas na Assembleia à
sua visita à Guiné e a Cabo Verde.
Propõe um voto de pesar pela morte da mãe do Sr. Armando Perdigão.



Pede um voto de confiança para a Comissão de Legislação e Redacção, a fim de dar redacção definitiva
a alguns diplomas da Assembleia; agradece aos Deputados as provas de deferência que lhe
testemunharam e aos órgãos de informação a colaboração prestada.

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:







Designa alguns Deputados para introduzirem na sala das sessões alguns outros que ainda não haviam
tomado assento na Assembleia durante a legislatura.
Refere-se à doença do Presidente Salazar e sua repercussão no ambiente nacional.
Assinala a consequente entrada para o Governo do novo Presidente do Conselho, Prof. Doutor Marcelo
Caetano.
Proclama a eleição dos três Vice-Presidentes e dos dois secretários da Mesa, a quem felicita.
Introduz na sala das sessões o Sr. Presidente do Conselho.
Propõe um voto de pesar pela morte do Sr. Deputado Guerreiro Rua, do pai do Sr. Deputado Armando
Perdigão, do filho do Sr. Deputado Casal Ribeiro, do irmão do Sr. Deputado Calheiros Lopes, do filho do
Sr. Deputado Gabriel Teixeira, do antigo Deputado António Maria da Silva e do antigo Deputado Rogério
Vargas Moniz.

