CAMILO ANTÓNIO DE ALMEIDA GAMA LEMOS DE
MENDONÇA
Legislaturas: VI, VII, X.
Data de nascimento
 1921-07-23.
Localidade
 Vilarelhos / Alfândega da Fé / Bragança.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Agronomia.
Profissão
 Alto funcionário público.
Perfil político-ideológico
 Como um dos membros do sector desenvolvimentista do Regime, foi o grande impulsionador do
Complexo agro-industrial do Cachão;
 Próximo de Marcello Caetano.
Carreira político-administrativa
 Procurador à Câmara Corporativa (IV e XI Legislatura);
 Presidente da Comissão Administrativa do Grémio dos Armazenistas e Produtores de Azeite (1947);
 Presidente da Junta de Exportação do Café (1953-1957);
 Delegado do Governo junto do Grémio dos Armazenistas e Exportadores de Azeite (1953-1957);
 Vice-presidente do Conselho Técnico Corporativo (1953-1957);
 Foi o primeiro Presidente da RTP (1957);
 Presidente dos Grémios da Lavoura do Nordeste Transmontano (1969).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
VI
Bragança
VII
Bragança
X
Bragança

Comissões
Economia; Ultramar; 1.º Secretário da Mesa.
Economia (Presidente).
Economia.

Intervenções parlamentares
VI Legislatura (1953-1957)

1.ª Sessão Legislativa (1953-1954)









Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1954.
Requer elementos sobre preços das batatas de semente e de consumo e sobre as culturas do algodão,
tabaco e beterraba sacarina.
Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre colonização interna.
Chama ia atenção do Governo para os problemas das culturas da beterraba sacarina, do tabaco e do
algodão no continente.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano rodoviário.
Faz considerações acerca da comercializa cão do azeite.
Discute as Contas Gerais do Estado relativas a 1952.
Trata da política da batata de semente.

2.ª Sessão Legislativa (1954-1955)







Requer que, pelo Ministério das Corporações, lhe sejam fornecidas informações acerca de convenções
colectivas de trabalho, despachos normativos de regulamentarão das condições de trabalho e despachos
e portarias fixando salários mínimos.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1955.
Requer, pelo Ministério da Economia, informações acerca dos preços do gasóleo e do petróleo.
Regozija-se com o envio à Assembleia da proposta de lei sobre electrificação rural.
Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca dos problemas vitivinícolas.








Requer, pela Presidência do Conselho e pelo Ministério da Economia, informações sobre: instalação e
apetrechamento de vários organismos da Direcção-Geral dos Serviços Agrícolas, armazéns de azeite e
Fundo de Fomento Nacional.
Preconiza a uniformização de preços do gasóleo, do petróleo e do tractol.
Discute as Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público de 1953.
Faz considerações a respeito do regime cerealífero.
Discute na especialidade a proposta de lei relativa à alteração e revisão do Plano de Fomento.

3.ª Sessão Legislativa (1955-1956)






Requer cópia do relatório da comissão encarregada de proceder ao estudo da situação tributária relativa
à contribuição industrial dos grémios da lavoura, cooperativas e organismos análogos.
Discute os avisos prévios dos Srs. Melo Machado e Pinto Barriga sobre o problema do abastecimento de
azeite.
Chama a atenção do Governo para o nosso problema agrário, relativamente ao arrendamento e
parcelamento de propriedades.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre a instituição das corporações.

4.ª Sessão Legislativa (1956-1957)





Refere-se aos acontecimentos da Hungria e à passagem do 20.º aniversário da Mocidade e da Legião
Portuguesa.
Esclarece a Assembleia sobre a atribuição do título de engenheiro agrónomo.
Discute o aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o problema económico português.

VII Legislatura (1957-1961)

1.ª Sessão Legislativa (1957-1958)







Requer indicação do valor das comparticipações e subsídios concedidos pelo Fundo de Melhoramentos
Rurais e Fundo de Desemprego nos anos de 1956 e 1957.
Requer informações relativas à execução do Plano Rodoviário.
Faz considerações sobre a situação da lavoura e em especial dos produtores de batata na província de
Trás-os-Montes e pede a solução do problema das crises de trabalho naquela região.
Requer informações sobre a regulamentação do arrendamento rústico, sobre a construção e reparação
de estradas na província de Trás-os-Montes e abastecimento de água a populações rurais.
Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.

2.ª Sessão Legislativa (1958-1959)



















Faz considerações sobre os problemas do azeite.
Requer que lhe sejam fornecidos por diversos Ministérios elementos sobre presidentes das câmaras
municipais, juntas de província, plano de regas do Alentejo, energia eléctrica, electrificação rural, açúcar
e adubos.
Refere-se ao incidente ocorrido a propósito de uma proposta apresentada em reunião da Federação dos
Grémios de Lavoura do Ribatejo tendo em vista obter do Governo a substituição da direcção da Junta
Nacional do Vinho.
Requer a prioridade de votação para uma proposta da Comissão de Economia e de Política e
Administração Geral e Local de emenda à base VII da proposta de lei sobre o fomento piscícola nas
águas interiores do País.
Discute na especialidade a mesma proposta de lei.
Envia para a Mesa um projecto de lei sobre a remuneração, e a acumulação de cargos, dos corpos
gerentes de certas empresas.
Discute o aviso prévio do Sr. Ferreira Barbosa sobre os organismos de coordenação económica.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano director do desenvolvimento urbanístico da
região de Lisboa.
Chama a atenção para o alcance da proposta de lei sobre o abastecimento de água às populações rurais
e agradece ao Ministério das Obras Públicas o seu envio à Assembleia.
Discute a base V da proposta de lei sobre o plano director do desenvolvimento urbanístico da região de
Lisboa.
Faz considerações sobre a electrificação de Trás-os-Montes e a industrialização da região mineira de
Moncorvo a propósito da publicação do Decreto-Lei n.º 42.301 e da Portaria n.º 17.206,
respectivamente, pelos Ministérios das Finanças e da Economia.
Discute a proposta de lei de alteração à Constituição Política.
Agradece ao Governo as medidas tomadas relativamente à electrificação de Trás-os-Montes, criação de
uma escola agrícola em Mirandela e industrial em Moncorvo e desemprego estacional na mesma
província.
Discute o projecto de lei do Sr. Carlos Moreira de alteração à Constituição Politica.

3.ª Sessão Legislativa (1959-1960)






Refere-se a uma ofensiva política internacional contra o ultramar português.
Refere-se à revisão do preço do azeite.
Discute na generalidade a proposta de lei de abastecimento de água das populações rurais.
Faz considerações sobre a electrificação de Trás-os-Montes.
Discute na generalidade e na especialidade o seu projecto de lei sobre limitação das remunerações dos
corpos gerentes de certas empresas.

4.ª Sessão Legislativa (1960-1961)





Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961.
Faz considerações sobre a indústria de lacticínios.
Refere-se ao assalto do paquete «Santa Maria», acontecimentos de Angola e comunicado da Oposição.
Associa-se às palavras do Sr. José Manuel da Costa sobre o exemplo do piloto Nascimento Costa e a
recepção ao paquete «Santa Maria» e refere também o reconhecimento devido aos agentes da ordem
mortos em Luanda.

X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)


























Requer de vários Ministérios informações sobre empréstimos e investimentos nas actividades agrícola,
comercial e industrial.
Requer do Ministério das Obras Públicas informações relativas a abastecimento de água, estradas e
caminhos, regadios e obras de fomento hidroagrícola.
Requer dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e das Corporações e Previdência Social informações
sobre os convénios relativos à recepção e liquidação do abono de família aos trabalhadores portugueses
imigrados em França, Alemanha e Espanha.
Requer do Ministério das Finanças informações sobre depósitos à ordem e a prazo e créditos concedidos
e, bem assim, investimentos efectuados na região do Nordeste Transmontano pelas agências bancárias
de alguns distritos e concelhos.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970 e subscreve
o parecer da Comissão de Economia sobre a referida proposta de lei.
Requer informação sobre aquisições efectuadas de produtos alimentares, material de guerra e artigos
auxiliares.
Discute na especialidade vários artigos da proposta de lei de autorização das receitas e despesas para
1970 e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento.
Dirige ao Governo uma nota de perguntas sobre a má qualidade do pão fabricado, atendendo à boa
qualidade do trigo utilizado.
Dirige ao Governo uma nota de perguntas sobre problemas da energia eléctrica, nomeadamente o dos
preços.
Dirige ao Governo uma nota de perguntas sobre a revisão do regime de preços dos combustíveis
líquidos, nomeadamente das gasolinas.
Dirige ao Governo uma nota de perguntas sobre problemas do azeite e outros óleos comestíveis.
Apresenta um projecto de lei sobre a designação pelas respectivas corporações dos vogais que fazem
parte dos organismos de coordenação económica em representação das actividades por eles
coordenadas.
Requer da Secretaria de Estado da Agricultura informações relativas a investimentos em obras de
fomento hidroagrícola.
Apresenta, em seu nome e no de outros Deputados, dois projectos de lei, um sobre acordos colectivos
de comercialização de produtos agrícolas, florestais ou pecuários e outro sobre o crédito de colheita pelo
processo de warrantagem.
Refere-se ao problema da emigração no Nordeste Transmontano.
Congratula-se pela forma como o Governo enfrentou o problema das madeiras abordado pelo Sr. Pinho
Brandão.
Apresenta uma nota de perguntas relativa a um plano septenal extraordinário de estradas para o distrito
de Bragança.
Apresenta uma nota de perguntas sobre questões relacionadas com o caderno de encargos da
Companhia Portuguesa de Electricidade.
Apresenta uma nota de perguntas sobre empresas industriais portuguesas adquiridas por estrangeiras
em 1969.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Meneses Falcão sobre os problemas suscitados pelo fenómeno da
emigração no distrito de Leiria.
Faz considerações sobre problemas da oleicultura nacional.


















Faz um aparte à intervenção do Sr. Vicente de Abreu sobre vários problemas que afectam a lavoura do
Alto Alentejo.
Requer vários elementos sobre a indústria e comércio do óleo de amendoim.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Alberto de Alarcão sobre problemas de electrificação rural.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Baptista da Silva sobre o problema da segurança nas auto-estradas.
Refere-se a problemas de monopólio na indústria das madeiras.
Discute na generalidade o projecto de lei, de que é co-autor, sobre acordos colectivos de
comercialização de produtos agrícolas, florestais ou pecuários.
Discute na generalidade o projecto de lei, de que é co-autor, sobre o crédito de colheita pelo processo
de warrantagem.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emendas às diferentes bases do projecto de lei
sobre acordos colectivos de comercialização de produtos agrícolas, florestais ou pecuários, segundo o
texto da Câmara Corporativa, sobre o qual se propõe também que incida, de preferência, a votação.
Fala sobre a urgente necessidade de uma sã política de emigração.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre a circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas
entre o continente e as ilhas adjacentes.
Discute na especialidade o projecto de lei, de que é co-autor, sobre acordos colectivos de
comercialização de produtos agrícolas, florestais ou pecuários.
Requer que a discussão na especialidade e votação do projecto de lei sobre crédito de colheita pelo
processo de warrantagem, de que é co-autor, se façam sobre o texto da Câmara Corporativa e intervém
na discussão na especialidade.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Homem de Mello se regozija com os resultados da audiência
concedida pelo Sr. Ministro da Educação Nacional as forças vivas da Universidade de Coimbra.
Requer informações sobre analfabetismo e frequência escolar.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)





















Discute na generalidade o seu projecto de lei sobre a designação, pelas respectivas corporações, dos
vogais que fazem parte dos organismos de coordenação económica em representação das actividades
por eles coordenadas, encerra o referido debate na generalidade e participa também no debate na
especialidade.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Valente Sanches se pronuncia sobre as medidas restritivas da
exportação de vinhos da metrópole para o ultramar, nomeadamente para Angola e Moçambique, a fim
de impedir o agravamento da respectiva situação cambial.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Gaspar de Carvalho se faz eco da apreensão da agricultura,
do comércio e da indústria relativamente às limitações impostas à exportação para o ultramar de vinhos
produzidos na metrópole.
Analisa o problema da produção de vinho na região duriense.
Faz um aparte à intervenção ema que o Sr. Sá Carneiro preconiza a revisão da Concordata entre
Portugal e a Santa Sé.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Cunha Araújo faz, a propósito da realização do I Colóquio
para o Desenvolvimento Económico do Distrito de Vila Real, considerações em que advoga especiais
medidas de protecção à produção vitivinícola.
Refere-se à questão da electricidade como o maior problema político e económico de Trás-os-Montes.
Faz aparte à intervenção em que o Sr. Moura Ramos trata de algumas questões relativas à vitivinicultura
nacional.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Teixeira Canedo se refere a alguns aspectos da distribuição e
consumo de energia eléctrica em Trás-os-Montes.
Faz um aparte à intervenção ena que o Sr. Alberto de Alarcão se refere a vários aspectos do problema
da habitação em Lisboa e subúrbios como resultado do crescimento demográfico.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Neto Miranda se refere a alguns aspectos do desenvolvimento
económico Angola, a propósito do 10.º aniversário da eclosão do terrorismo naquela província.
Ocupa-se do novo regime das farinhas e do pão.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Castelino e Alvim expõe os fins de uma federação de
municípios recentemente criada no Ribatejo.
Subscreve, com outros Deputados, algumas propostas de alteração à proposta de lei sobre a actividade
de seguros e resseguros e discute na especialidade a referida proposta de lei.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Roboredo e Silva, debate das contas públicas de 1969, faz
considerações sobre os problemas resultantes do constante aumento do custo de vida.
Faz dois apartes à intervenção em que o Sr. Fausto Monteiro faz considerações sobre a crise agrícola da
região do Douro e do distrito de Viseu, designadamente no que se refere à produção e comercialização
de vinhos.
















Faz um aparte a intervenção do Sr. Alberto de Alarcão no debate sobre as contas gerais do Estado de
1969.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Almeida e Sousa se volta a referir-se ao problema dos preços
do ferro praticados pela Siderurgia Nacional.
Faz dois apartes à intervenção do Sr. Temudo Barata no debate sobre as contas gerais do Estado de
1969.
Discute a proposta de resolução relativa às contas gerais do Estado de 1969.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Carlos Ivo se pronuncia sobre a economia de Moçambique,
tendo em conta a respectiva balança de pagamentos.
Participa no debate do aviso prévio do Sr. Correia da Cunha sobre o ordenamento do território e faz um
aparte à intervenção em que o Deputado avisante encerra o referido debate.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de moção sobre a matéria do aviso prévio.
Discute na generalidade e na especialidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 31.º da Constituição.
Volta a intervir no referido debate na especialidade e subscreve, com outros Deputados, uma proposta
de aditamento ao artigo 93.º da Constituição.
Presta homenagem à figura; e obra de Salazar, no primeiro aniversário da sua morte.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Sá Carneiro no debate na generalidade da proposta e do projecto de
lei de imprensa.
Subscreve algumas das propostas de alteração à referida proposta de lei apresentadas pela comissão
eventual.
Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a votação da lei de imprensa se
faça sobre o texto recomendado pela comissão eventual e discute na especialidade o referido texto da
comissão eventual.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)






Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Barreto de Lara se refere ao problema dos pagamentos
interterritoriais.
Subscreve, com outros Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia sobre a
proposta da Lei de Meios para 1972.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Almeida e Sousa se refere às deficiências dos transportes
aéreos no Norte do País.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Trigo Pereira discute na generalidade a proposta de lei sobre
fomento industrial e discute na especialidade a mesma proposta de lei.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Fausto Montenegro se refere à falta de acessos para
transportes motorizados na região do Douro.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)











Subscreve, com outros Deputados, o relatório das Comissões de Finanças e Economia sobre o
aditamento à proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1973.
Faz um aparte à intervenção da Sr.ª Deputada D. Custódia Lopes acerca de problemas do Ultramar.
Tece algumas considerações de carácter político acerca dos últimos acontecimentos no País.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Pinto Machado acerca do elogio do Sr. Dr. Sá Carneiro, exDeputado.
Presta homenagem à memória do Sr. Dr. Trigo de Negreiros.
Faz um aparte à comunicação do Sr. Costa Ramos acercada reforma de coordenação económica.
Interroga a Mesa acerca da possibilidade de o projecto de lei sobre a revisão do regime de rendas de
prédios destinados a habitação em Lisboa e Porto ser discutido na presente legislatura.
Discute na especialidade a reforma do sistema educativo.
Refere-se à reforma da divisão judiciária levada a efeito ultimamente.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Ramiro Queirós acerca de problemas na região do Porto.

