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Intervenções parlamentares
V Legislatura (1949-1953)

1.ª Sessão Legislativa (1949-1950)












Requer, pelo Ministério do Interior, informações respeitantes às receitas e despesas das Misericórdias de
Lisboa e Porto, participações do Estado e da Misericórdia de Lisboa nas receitas da lotaria e auxílio do
Estado a Misericórdias, tudo dentro dos anos de 1946 a 1948.
Requer, pelo Ministério das Obras Públicas, informações sobre edifícios escolares primários construídos
pelo Plano dos Centenários entregues até 30 de Setembro último.
Requer, pelo Ministério da Educação Nacional, informações respeitantes a funções e vencimentos do
corpo docente do ensino primário.
Requer, pelos Ministérios de Educação Nacional e Interior, informações relativas a doentes pobres
admitidos a tratamento em estabelecimentos hospitalares e importâncias despendidas.
Refere-se ao que propõe o Sr. Jacinto Ferreira acerca do artigo 9.º da proposta de lei de autorização de
receitas e despesas para o ano de 1950.
Discute o aviso prévio do Sr. Galiano Tavares sobre contratos colectivos de trabalho, Casas do Povo e
salário familiar.
Requer, pelo Ministério das Obras Públicas, informações respeitantes a estudos sobre regularização do
curso do rio Tejo e conservação e aproveitamento dos seus terrenos marginais e cabeceiras da bacia
hidrográfica.
Pretende que o Instituto Nacional de Estatística se ocupe mais detidamente dos corpos administrativos.
Requer algumas informações sobre a extensão agronómica e assistência à agricultura no País.



Refere-se à assistência, nas doenças, aos pobres e indigentes, assegurada por vários organismos,
considerando, nesta parte, às dívidas dos municípios aos hospitais.

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951)




Requer, pelos Ministérios competentes, informações respeitantes às verbas despendidas de 1935 a 1950
na compra de solípedes para as forças armadas e a preferência dada ao gado cavalar estrangeiro.
Fala sobre o aviso prévio relativo à execução da Lei de Reconstituição Económica.
Manifesta o seu apreço pela forma cuidadosa como lhe foram fornecidos alguns elementos que solicitou
e pede a publicação dos resultados de um inquérito sobre o custo da produção do trigo.

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952)









Refere-se à inauguração da ponte de Vila Franca de Xira.
Discute na generalidade a proposta de lei do condicionamento das indústrias.
Trata do problema, a que se referiu já o Sr. Pimenta Prezado, da criação de gado cavalar.
Apresenta um aviso prévio sobre o problema dos encargos dos municípios com os tratamentos de
doentes pobres, especialmente nos Hospitais Civis.
Efectiva o seu aviso prévio acerca das dívidas das Câmaras municipais aos Hospitais Civis pelo
internamento e tratamento de doentes pobres.
Apresenta uma moção acerca do seu aviso prévio respeitante às dívidas das Câmaras municipais aos
Hospitais Civis pelo internamento e tratamento de doentes pobres.
Requer informações relacionadas com o Plano de Fomento, no que importa à execução da lei de
melhoramentos agrícolas.
Requer, pelas instâncias competentes, informações respeitantes a casais agrícolas.

4.ª Sessão Legislativa (1952-1953)









Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1953.
Apresenta um aviso prévio em defesa da melhoria das habitações de trabalhadores dos campos e das
cidades e congratula-se com a publicação do Decreto-Lei n.º 39 081, que garante por mais três anos a
possibilidade de subirem até 15 por cento dos custos as comparticipações do Estado para
melhoramentos rurais.
Justifica um seu requerimento pedindo, pelo Ministério da Economia, que seja esclarecido das razões
que demoram a declaração oficial da abertura à exploração de determinadas centrais hidroeléctricas.
Requer informação, pelo Ministério do Interior, do número de assinantes da 1.ª série do Diário do
Governo e do Diário das Sessões.
Efectiva o seu aviso prévio acerca das habitações dos trabalhadores.
Encerra o debate acerca do seu aviso prévio e apresenta uma moção.

VI Legislatura (1953-1957)

1.ª Sessão Legislativa (1953-1954)







Requer vários elementos sobre azeite e óleo de amendoim.
Refere-se à distribuição e expansão do Diário das Sessões.
Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre arborização de terrenos.
Requer diversas informações acerca do funcionalismo na Alfandega de Lisboa.
Alude à recente reforma da Junta Nacional da Cortiça e faz considerações sobre a dificuldade de
escoamento do azeite novo.
Refere-se à situação dos funcionários da Alfândega de Lisboa.

2.ª Sessão Legislativa (1954-1955)










Enuncia um aviso prévio sobre a necessidade de se modificarem algumas disposições do novo Código
da Estrada.
Considera a necessidade de estabelecer um sistema de medidas de fomento da cultura do sobreiro
como elemento produtor da cortiça.
Efectiva o seu aviso prévio acerca da necessidade de se modificarem algumas disposições do novo
Código da Estrada.
Explica uma frase do seu discurso acerca do aviso prévio sobre o novo Código da Estrada.
Usa novamente da palavra no debate acerca do seu aviso prévio sobre o novo Código da Estrada,
apresentando uma moção, também assinada por outros Srs. Deputados.
Requer, pelo Ministério da Economia, esclarecimentos sobre autuações de industriais de padaria por
deficiências de qualidade das farinhas.
Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca dos problemas vitivinícolas.
Requer, pelo Ministério da Economia, informação do andamento e adiantamento dos trabalhos do Plano
de Fomento Agrário.
Refere-se à falta de cumprimento de um contrato de fornecimento de energia, eléctrica a certas áreas
do distrito de Santarém.





Declara que teria apreciado há dois anos umas informações ora lidas sobre a Hidroeléctrica Alto
Alentejo.
Chama a atenção do Governo para a situação dos funcionários aduaneiros.
Discute as Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público de 1953.

3.ª Sessão Legislativa (1955-1956)














Agradece ao Governo as medidas tomadas no sentido de emendar algumas disposições do Código da
Estrada.
Requer indicação dos rendimentos da portagem na Ponte do Marechal Carmona.
Requer informações acerca da concessão de alvarás a estabelecimentos industriais insalubres,
incómodos, perigosos ou tóxicos.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1956.
Requer a votação em conjunto dos artigos 23.º, 24.º e 25.º da proposta de lei de autorização das
receitas e despesas para o ano de 1956.
Refere-se à situação do Ribatejo em virtude das cheias do Tejo e pede ao Governo a construção dum
viaduto sobre o dique dos Vinte.
Chama a atenção do Instituto Nacional de Estatística para a inconveniência de utilizar questionários
demasiado prolixos nos inquéritos que efectua.
Discute o aviso prévio do Sr. Almeida Garrett sobre o problema da habitação para a família.
Discute a Conta Geral do Estado, as contas da Junta do Crédito Público e as contas das províncias
ultramarinas relativas ao ano de 1954.
Solicita o envio do Diário das Sessões aos assinantes da 1.ª série do Diário do Governo.
Discute os avisos prévios dos Srs. Melo Machado e Pinto Barriga sobre o problema do abastecimento de
azeite.
Agradece o voto de pesar da Assembleia pelo falecimento de sua mãe.
Refere-se à cobrança da portagem na Ponte do Marechal Carmona e à provável isenção desse ónus na
ponte da Arrábida.

4.ª Sessão Legislativa (1956-1957)









Requer informações sobre o preço da cortiça virgem importada do Norte de África.
Requer informações sobre a importação de peixe fresco e o preço do pescado nacional.
Ocupa-se do ingresso dos agrónomos e silvicultores na Ordem dos Engenheiros.
Discute na especialidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1957.
Pede a palavra para um requerimento cuja matéria diz prender-se com a visita da rainha de Inglaterra a
Portugal.
Lamenta o esquecimento a que foram votados os Srs. Deputados nas cerimónias de recepção à rainha
de Inglaterra.
Discute na generalidade a proposta de lei que cria o Instituto Nacional de Investigação, Tecnologia e
Economia Industrial.
Refere-se à redução das comparticipações para melhoramentos rurais e pede a revisão do Regulamento
Geral das Edificações Urbanas.

VII Legislatura (1957-1961)

1.ª Sessão Legislativa (1957-1958)











Pede ao Governo que reveja as medidas em vigor sobre o uso de isqueiros.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1958.
Discute na generalidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência e das
Casas do Povo na construção de habitações económicas.
Refere-se à presença em Lisboa de veterinários espanhóis em visita oficial de estudo e de estágio numa
fábrica de lavagem e penteação de lãs.
Discute na especialidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência e das
Casas do Povo na construção de habitações económicas.
Recorda a figura do antigo Deputado Carlos Borges, recentemente falecido.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre a organização da defesa civil.
Discute as Contas Gerais do Estado da metrópole e do ultramar e as da Junta do Crédito Público
relativas a 1956.
Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.

2.ª Sessão Legislativa (1958-1959)




Interroga a Mesa sobre a data da publicação dos Decretos-Leis no Diário do Governo.
Interroga a Mesa a propósito da votação do artigo 4.º da proposta de lei de autorização de receitas e
despesas para 1959.



















Requer que pelo Ministério da Economia lhe sejam fornecidos elementos relativos a operações comerciais ou financeiras sobre produtos alimentares e matérias-primas industriais de origem agrícola, com o
desígnio de influir no abastecimento ou nos preços do mercado interno, de Janeiro de 1957 a Dezembro
de 1958.
Requer que pela Presidência do Conselho ou pelo Ministério das Finanças lhe seja fornecida nota das
isenções de direitos aduaneiros e emolumentos consulares em benefício das empresas hoteleiras ou
similares de utilidade turística, de Janeiro de 1955 a Fevereiro de 1959; e que o Ministério da Economia
informe se intenta galardoar as empresas e técnicos portugueses cujos produtos foram premiados na
Exposição Internacional de Bruxelas.
Requer que pelo Ministério da Economia lhe sejam fornecidas informações acerca da instituição de uma
Fundação de Grémios dos Armazenistas de Mercearia.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre fomento piscícola nas águas interiores do País.
Requer pelo Ministério da Economia esclarecimentos sobre o Mercado Abastecedor de Frutas de Lisboa e
o fabrico de bebidas refrigerantes.
Refere-se aos trabalhos de conservação dos solos nos montados.
Discute a ratificação do decreto-lei sobre o termo do mandato dos presidentes das câmaras.
Requer que pelo Ministério das Finanças lhe sejam fornecidos elementos relativos aos serviços
alfandegários.
Pede ao Governo que tome providências para remediar a situação resultante da falta de procura das lãs.
Elogia a acção do Instituto de Formação Social e Corporativa.
Refere-se a uma exposição enviada à Assembleia Nacional pelo Grémio Nacional dos Comerciantes de
Lãs a propósito de uma sua intervenção acerca da falta de procura das lãs.
Esclarece alguns pontos da questão levantada pelo Sr. Carlos Coelho na sua intervenção sobre a
indústria de lanifícios.
Faz considerações sobre o problema habitacional.
Refere-se às considerações do Sr. Carlos Coelho sobre a questão da instalação de uma fiação-piloto.
Discute na especialidade o projecto de lei do Sr. Carlos Lima, de alteração da Constituição Política.

3.ª Sessão Legislativa (1959-1960)



Faz considerações sobre o problema da habitação popular.
Discute na generalidade a proposta de lei de abastecimento de água às populações rurais.
Agradece o voto de pesar da Assembleia pela morte de seu pai.
Ocupa-se do problema das inundações no vale do Tejo.
Discute na especialidade o projecto de alterações ao Regimento da Assembleia Nacional.
Exprime o parecer de que deverão ser discutidos na Assembleia três projectos de diplomas sobre
economia agrária nacional que têm estado pendentes de apreciação da Câmara Corporativa.
Discute na generalidade o projecto de lei do Sr. Camilo de Mendonça sobre a limitação das remunerações dos corpos gerentes de certas empresas.
Refere-se ao alto significado da cerimónia de entrega ao Sr. Secretário de Estado da Agricultura de taças
destinadas a premiar as melhores explorações suberícolas.
Discute o aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre as estradas nacionais.
Discute o projecto de lei do Sr. Camilo de Mendonça sobre a limitação das remunerações dos corpos
gerentes de certas empresas.
Ocupa-se do preço de venda da madeira de eucalipto.






Discute a proposta de lei relativa ao plano de construções para o ensino primário.
Discute a proposta de lei sobre o plano de viação rural.
Discute a proposta de lei que aprova o Regulamento das Estradas e Caminhos Municipais.
Refere-se às deficiências do ensino no Instituto Superior Técnico.












4.ª Sessão Legislativa (1960-1961)
 Pede que o Diário das Sessões seja distribuído gratuitamente nos assinantes da 1.ª série do Diário do
Governo.

VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)






Pergunta se a Mesa providenciará para que o Diário das Sessões seja distribuído gratuitamente aos
assinantes da 1.ª série do Diário do Governo.
Requer pelo Ministério da Economia informações sobre os preços de adubos azotados.
Requer que a resposta ao seu pedido de informações de 15 de Dezembro seja publicada no Diário das
Sessões.
Requer informações acerca de importâncias descontadas para aposentação aos funcionários do Ministério da Saúde e Assistência.



Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.
Requer à Secretaria de Estado da Agricultura informações relativas ao fomento da fruticultura através
dos «pomares industriais».
Discute a proposta de lei relativa ao arrendamento da propriedade rústica.
Requer vários elementos sobre colonização interna à Secretaria de Estado da Agricultura.
Solicita ao Governo a construção de uma nova ponte sobre o Tejo no Arrepiado.
Discute a Conta Geral do Estado, as contas das províncias ultramarinas e as da Junta do Crédito Público
referentes ao ano de 1960.
Refere-se à operação de ripagem do cimbre da ponte da Arrábida.







Formula duas notas de perguntas, nos termos do n.º 1.º do art.º 96.º da Constituição Política.
Analisa problemas do azeite e da batata e o caso da exportação de borregos.
Faz considerações sobre a portagem da ponte de Vila Franca.
Apresenta um projecto de lei sobre distribuição de energia eléctrica.
Fala sobre assuntos de exportação.



Discute, na generalidade, o seu projecto de lei sobre o reembolso, pelos subsequentes, usuários, dos
custos de linhas ou instalações novas que os consumidores de energia eléctrica hajam pago às
entidades distribuidoras.
Faz considerações sobre uma proposta de substituições integral do mesmo projecto de lei, subscrita por
si e outros Srs. Deputados e discute o mesmo projecto de lei na especialidade.
Anuncia um aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para a enfrentar.
Pergunta ao Governo porque não se encontra sujeita a pagamento de portagem a utilização do troço
extremo setentrional da auto-estrada do Norte.
Pergunta ao Governo se é verdadeira a notícia da suspensão da concessão de licenças para a
exportação de algas marinhas gelósicas e quais as razões que desaconselham tal exportação.
Pergunta ao Governo se algumas disposições do Decreto-Lei n.º 45.223 e da Portaria n.º 20 048 não
conduzem a efectivo aumento do preço do pão para o público.
Faz considerações sobre o problema da reconversão florestal, em aparte a uma intervenção do Sr. Reis
Faria sobre o assunto.
Subscreve, com o Sr. Alberto de Meireles, um projecto de lei visando alterar o regime de sanções em
vigor pelo uso e detenção de acendedores e isqueiros sem a respectiva licença.
Efectiva o seu aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para a enfrentar.
Faz considerações sobre a actividade da Estação Agronómica Nacional, em aparte à intervenção do Sr.
Vitória Pires no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional.
Faz considerações sobre a subida dos preços dos produtos agrícolas, em aparte à intervenção do Sr.
Armando Cândido no mesmo debate.
Subscreve uma moção acerca do mesmo aviso prévio, apresentada pelo Sr. Ulisses Cortês em nome da
Comissão de Economia e encerra o debate sobre este aviso prévio.
Trata de problemas estatísticos relativos à agricultura.
Faz considerações sobre a actividade dos autocarros de turismo, em aparte à intervenção do Sr. Antunes
de Lemos no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.
Fala da protecção aos pequenos produtores de resina, em aparte a uma intervenção do Sr. Martins da
Cruz sobre o assunto.








2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)
















4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)











Requer vários elementos acerca das matrizes prediais rústicas e do imposto sobre a indústria agrícola.
Apresenta uma nota de perguntas acerca das medidas tomadas pelo Governo na execução da política de
reconversão agrária.
Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases da mesma proposta de lei e
subscreve, com outros Deputados, uma moção acerca da mesma proposta de lei.
Refere-se a uma anunciada reorganização da indústria de lanifícios.
Dá explicações sobre uma intervenção do Sr. Ubach Chaves acerca do seu anterior discurso relativo à
indústria de lanifícios.
Requer vários elementos acerca da execução de diplomas recentes sobre licenciamento de circulação de
veículos de carga ou mistos.
Discute na generalidade o projecto de lei, subscrito por si e pelo Sr. Alberto de Meireles, sobre o uso de
acendedores e isqueiros e subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases
do mesmo projecto de lei.
Faz considerações relativas ao imposto sobre a indústria agrícola.




Trata da situação dos professores assistentes do Instituto Superior Técnico.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre o regime jurídico dos acidentes de trabalho e das
doenças profissionais.

IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)







Requer informações relativamente à indústria de conservas de tomate, ao número de engenheiros
agrónomos, engenheiros silvicultores, médicos veterinários e regentes agrícolas ao serviço do Ministério
da Economia, e às indústrias de pastas e de aglomerados de partículas e de fibras de madeira.
Pergunta ao Governo porque ainda não está resolvido o problema dos táxis em Lisboa.
Pergunta ao Governo se está em vista alguma modificação importante do regime jurídico do
condicionamento industrial.
Anuncia um aviso prévio acerca da intensificação da assistência técnica à nossa agricultura.
Chama a atenção para as recentes disposições sobre acidentes em viaturas automóveis quanto aos
passageiros transportados gratuitamente.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)










Alude às impressões da recente visita que fez a Angola.
Fala sobre a exposição «As Artes ao Serviço da Nação».
Discute na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.
Apresenta quatro requerimentos pedindo elementos a fornecer pelos Ministérios da Economia, Finanças,
Comunicações e Corporações.
Apresenta uma nota de perguntas ao Ministério das Comunicações respeitante a medidas sobre
responsabilidade civil emergente de acidente de viação.
Pede que aos bombeiros municipais e voluntários sejam vendidos combustíveis líquidos por preços iguais
àqueles que pagam o Exército e a Legião Portuguesa.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.
Subscreve com outros Deputados propostas de alteração da proposta de lei sobre o regime jurídico da
caça.
Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)







Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de vários artigos da proposta de lei de
autorização das receitas e despesas para 1968 e discute na especialidade o artigo 6.º da mesma
proposta de lei.
Discute na especialidade uma proposta de aditamento à proposta de lei do serviço militar.
Fala sobre a produção metropolitana de azeite.
Requer vários elementos relativamente a automóveis de transporte de mercadorias.

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)















Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1969.
Refere-se à necessidade de assegurar maior eficiência aos serviços da Assembleia afectos ao Diário das
Sessões.
Refere-se a problemas de fomento da produção olivícola na região ribatejana.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração e substituição à proposta de lei de
autorização das receitas e despesas para 1969 e justifica no debate na especialidade essa alteração.
Pergunta ao Governo se não seria conveniente, devido aos atrasos de publicação, a suspensão da
revista Agricultura, da Direcção-Geral dos Serviços Agrícolas.
Requer da Junta Nacional do Azeite cópia de um ofício dirigido ao seu presidente acerca de amostra ou
amostras de óleo comestível com vestígios de óleos minerais e, bem assim, cópias de duas actas das
reuniões do conselho da referida Junta.
Subscreve, com outros Deputados, os requerimentos pedindo a apreciação pela Assembleia dos
Decretos-Leis n.ºs 48.757 e 48.760.
Fala sobre as tarifas das pautas aduaneiras que funcionam como obstáculo à importação de
determinados produtos.
Refere-se à anunciada revisão do regime jurídico do contrato individual de trabalho.
Nota de perguntas dirigida ao Ministério das Finanças sobre o motivo da não concessão de isenção do
imposto de transacções nas compras de arame para bardos de vinhas.
Apresenta um projecto de lei sobre produtos agrícolas, florestais e pecuários.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência
rural.




Requer do Ministério das Obras Públicas várias informações relativas à albufeira de Alcântara, em
território espanhol.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de substituição, d alteração e de emenda a bases da
proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência rural e discute na especialidade
a referida proposta de lei.

X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)
Enquanto Deputado:


Subscreve o acórdão da Comissão de Verificação de Poderes que reconheceu os poderes dos Deputados
eleitos.

Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:



Agradece a honra da sua eleição para presidente, cumprimenta o Sr. Deputado Albino dos Reis pela
forma corno conduziu os trabalhos nas sessões preparatórias, agradece as palavras de saudação dos
Srs. Deputados Melo e Castro e Veiga de Macedo, rende homenagem ao seu antecessor, Prof. Mário de
Figueiredo, em cuja memória è guardado um minuto de silêncio, faz algumas considerações acerca da
actividade da Assembleia Nacional durante a legislatura, rende homenagem ao Presidente Salazar e aos
Srs. Presidentes da República e do Conselho, anuncia estar na Mesa a proposta de lei de autorização das
receitas e despesas para 1970, justificando a necessidade de fixar um prazo, que foi aprovado, para a
Câmara Corporativa emitir sobre ela o respectivo parecer; anuncia ainda a chegada à Mesa de uma
proposta de lei sobre a adopção de medidas tendentes ao desenvolvimento da região de turismo da
serra da Estrela, a qual baixava à Câmara Corporativa para obtenção de parecer.
Designa a deputação da Assembleia para aguardar o Sr. Presidente da República à chegada ao Palácio
para a sessão solene de abertura da legislatura.
Manda exarar um voto de pesar pela morte dos antigos Deputados Rafael Duque, Artur de Oliveira
Ramos, Jaime Amador e Pinho, Augusto Faustino dos Santos Crespo, Urgel Abílio Horta, Manuel Ortins
de Bettencourt, António Russel de Sousa, Mário de Figueiredo, José Soares da Fonseca, Álvaro de Santa
Rita Vaz, Artur Proença Duarte, Francisco José Nobre Guedes, António Rodrigues dos Santos Pedroso e
Jaime Joaquim Pimenta Prezado.
Faz algumas considerações acerca da tradição relativa ao processo de eleição das comissões.
Faz considerações acerca da maneira e altura em que podem registar-se apartes.
Adverte as galerias de que não são permitidas manifestações às intervenções dos Deputados.
Dá conta de duas comunicações, uma do Sr. Presidente do Conselho e outra do Sr. Presidente da União
Nacional de Moçambique, acerca do apoio manifestado pela Assembleia à política de defesa da
integridade nacional.
Apresenta aos Deputados votos de feliz Natal e próspero Ano Novo.
Designa alguns Deputados para introduzirem na sala das sessões alguns outros que ainda não haviam
tomado assento na Assembleia.
Dá conhecimento de uma carta do Sr. Presidente do Conselho informando da designação do Sr.
Deputado Almeida Cotta para assegurar a ligação entre o Governo e a Assembleia.
Manda exarar um voto de pesar pela morte do antigo Deputado Dr. Luís Figueira.
Dá conta das difíceis condições em que é feito o registo taquigráfico das sessões, com a consequente
incompleta tradução no Diário das Sessões.
Presta alguns esclarecimentos quanto às intervenções dos Deputados no período de antes da ordem do
dia.
Presta alguns esclarecimentos acerca do pedido de informação do Sr. Santos da Cunha sobre quem
subscreve as listas submetidas a sufrágio para a eleição da Comissão do Ultramar.
Responde ao pedido de esclarecimento do Sr. Pinto Leite sobre o carácter secreto ou não secreto dos
votos para eleição de comissões.
Prorroga o funcionamento efectivo da Assembleia.
Manda exarar um voto de pesar pela morte do antigo Deputado Dr. Manuel Colares Pereira.
Manda exarar um voto de pesar pela morte do antigo Deputado Alfredo Luís Soares de Melo.
Dá conta da provável impossibilidade de observar o prazo regimental quanto à inscrição do aviso prévio
sobre aspectos culturais, económicos e sociais do distrito de Braga na agenda de trabalhos da
Assembleia.
Presta esclarecimentos acerca da possibilidade de relato integral das intervenções dos Deputados,
oferecida pelo Diário das Sessões.
Presta esclarecimentos sobre a distribuição gratuita do Diário das Sessões aos assinantes da 1.ª série do



Manda exarar um voto de pesar pela morte do antigo Deputado Dr. Querubim do Vale Guimarães.


























Diário do Governo.












Propõe-se, por sugestão do Sr. Deputado Pinto Leite, comunicar ao Presidente do Bundestag alemão os
sentimentos de pesar da Assembleia Nacional pelo assassínio do embaixador da República Federal, da
Alemanha na Guatemala.
Dá informações sobre o andamento futuro dos trabalhos da Assembleia.
Informa que a acumulação dos trabalhos o obriga a ter que limitar o tempo consagrado ao período de
antes da ordem do dia.
Faz considerações sobre o dia da celebração da Comunidade Luso-Brasileira.
Sublinha a visita que lhe acabava de ser feita pelo Sr. Encarregado dos Negócios do Brasil por motivo
daquela celebração.
Manda exarar um voto de pesar pela morte do antigo Deputado general Valente de Carvalho.
Associa-se às palavras do Sr. Gonçalves de Proença sobre a passagem de mais um aniversário natalício
do Presidente Salazar e a criação, pelo Chefe do Estado, da Fundação Salazar.
Explica as razões por que não pode conceder a palavra a mais Deputados no período de antes da ordem
do dia.
Faz um balanço ao trabalho realizado e ao que ficou por realizar pela Assembleia no decurso da sessão
legislativas dirigindo saudações aos órgãos de informação, ao Sr. Presidente da República e às forças
armadas pela forma como têm servido o País.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:























Convida para secretariarem a Mesa os Srs. Oliveira Ramos e Eleutério de Aguiar.
Informa da renúncia ao mandato por parte do Sr. Deputado Giesteira de Almeida e da aceitação da
mesma.
Presta homenagem à memória dos Srs. Deputados Pinto Bull, Pinto Leite, Vicente de Abreu e Leonardo
Coimbra, vítimas de acidente na província da Guiné em missão da Assembleia.
Proclama a eleição dos três vice-presidentes e dos dois secretários da Mesa, convidando estes últimos a
tomarem os seus lugares.
Faz a evocação da figura e obra do falecido Presidente Salazar.
Faz a evocação da figura do falecido Deputado Covas Lima, mandando exarar no Diário das Sessões um
voto de pesar pela sua morte e ainda pela de mais três antigos Deputados e dos pais dos Srs.
Deputados Barreto de Lara e Mota Amaral; transmite ainda aos Srs. Deputados os cumprimentos que o
Sr. Embaixador do Brasil, por seu intermédio, lhes dirigira, deslocando-se para o efeito à Assembleia.
Manda exarar no Diário das Sessões um voto de pesar pela morte do pai do Sr. Deputado Dias das
Neves.
Informa ter recebido um ofício da Câmara dos Deputados do Brasil a comunicar a Criação de uma
comissão especial para elaborar as medidas legislativas necessárias à integração socioeconómica e
cultural dos povos da língua portuguesa, para tornar realidade a comunidade luso-brasileira; informa
também ter enviado, em nome da Assembleia, à Assembleia Nacional de França um telegrama de
condolências pelo falecimento do General De Gaulle e ter recebido em resposta expressivo
agradecimento. Mais informa ter assistido às exéquias celebradas em Lisboa, o que lhe foi agradecido
por carta do Sr. Embaixador de França.
Associa-se às palavras do Sr. Roboredo e Silva, em que este Deputado se refere às atenções de que foi
alvo na Câmara dos Deputados do Brasil aquando da sua recente visita ao Rio de Janeiro.
Apresenta aos Deputados votos de feliz Natal e próspero Ano Novo.
Manda exarar um voto de pesar pela morte do pai do Sr. Deputado Gonçalves de Proença.
Informa ter apresentado ao Sr. Presidente do Conselho, em nome próprio e no da Assembleia,
condolências pelo falecimento de sua esposa.
Presta dois esclarecimentos a propósito de rectificações de dois Srs. Deputados aos n.ºs 63 e 69 do

Diário das Sessões.

Informa que o Sr. Presidente do Conselho se deslocara ao seu gabinete para agradecer o voto de pesar
da Assembleia pela morte de sua esposa; informa ainda que, a convite do Sr. Ministro da Justiça, um
grupo de seis Deputados, por si designados, visitara o Forte de Peniche a fim de se inteirarem das
condições em que são tratados os presos políticos.
Presta alguns esclarecimentos sobre aspectos do direito regimental do uso da palavra por parte dos Srs.
Deputados.
A propósito de um requerimento do Sr. Lopes Frazão, esclarece a Câmara acerca da distinção entre
requerimentos e notas de perguntas.
Dá informações sobre o andamento futuro dos trabalhos da Assembleia Nacional.
Informa sobre as razões por que a Mesa não pode atender um requerimento do Sr. Cunha Araújo no
sentido de que em cada da se dê conhecimento dos oradores que irão usar da palavra.
Prorroga o funcionamento efectivo da Assembleia.






































Manda exarar no Diário das Sessões um voto de pesar pela morte do pai do Sr. Deputado Melo e Castro.
Refere-se ainda à morte do Sr. Deputado Antão Santos da Cunha, elogia a sua acção parlamentar e
expressa, em seu nome e no da Assembleia, um voto de pesar a exarar no Diário das Sessões.
Responde à pergunta do Sr. Correia da Cunha sobre a possibilidade de efectivação, na reabertura dois
trabalhos, do seu aviso prévio sobre o ordenamento do território.
Interrompe o funcionamento efectivo da Assembleia.
Designa uma comissão eventual para estudar a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.
Informa que o Sr. Deputado Mota Amaral lhe exprimira o desejo de ser dispensado das funções de 2.º
secretário da Mesa, a fim de ficar mais livre para o exercício da sua actividade parlamentar, nos debates
em que desejava intervir; tratando-se de um caso que não estava perfeitamente previsto no Regimento,
pô-lo-ia à consideração e votação da Assembleia na próxima sessão.
Designa o Sr. Amílcar Mesquita para substituir o Sr. Mota Amaral nas funções de 2.º secretário da Mesa,
por aquele se não encontrar presente.
Informa ter do visitar o Sr. Deputado Melo e Castro, 1.º vice-presidente da Mesa, a fim de se inteirar do
seu estado de saúde, tendo-lhe ele solicitado que transmitisse à Assembleia os seus agradecimentos
pelo voto de pesar aprovado por motivo do falecimento de seu pai.
Presta alguns esclarecimentos quanto ao andamento futuro dos trabalhos da Assembleia.
Convida novamente o Sr. Amílcar Mesquita a exercer as funções de 2.º secretário da Mesa, enquanto
não fosse feita a eleição para o cargo deixado vago.
Convida novamente o mesmo Sr. Deputado a suprir a falta do 2.º secretário da Mesa.
Convida o Sr. Gabriel Gonçalves a exercer as funções de 2.º secretário da Mesa, por ainda se não ter
procedido a nova eleição.
Informa ter sido visitado por um filho do falecido Deputado Antão Santos da Cunha para agradecer, em
nome da família, o voto de pesar na Assembleia quando da morte de seu pai.
Assinala a celebração do dia da comunidade luso-brasileira.
Assinala a passagem do 43.º aniversário da entrada do Doutor António de Oliveira Salazar para o
Governo.
Faz considerações sobre a importância das tarefas que aguardam a Assembleia durante a próxima
sessão extraordinária.
Manda exarar um voto de pesar pela morte da mãe do Sr. Deputado José da Silva.
Refere ter apresentado cumprimentos a D. Manuel Gonçalves Cerejeira quando este deixou as suas
funções de Patriarca de Lisboa.
Enaltece o trabalho desenvolvido pela comissão eventual para o estudo da proposta e dos projectos de
lei de revisão constitucional.
Presta um esclarecimento quanto a reclamação do Sr. Ribeiro Veloso relativamente ao Diário das
Sessões, n. ° 104.
Associa-se, em nome pessoal, à homenagem prestada pelo Sr. Duarte do Amaral à vida e obra do
Cardeal Patriarca resignatário de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira.
Esclarece o Sr. Sá Carneiro quanto à interrogação por ele dirigida à Mesa a propósito do encerramento
do debate generalidade da proposta e dos projectos de lei de revisão constitucional.
Chama a atenção do Sr. Pinto Machado para as disposições Regimento a propósito da intervenção em
que aquele Deputado explica à Assembleia as razões por que desistia de intervir no debate na
especialidade acerca da constitucional.
Chama a atenção do Sr. Correia da Cunha para os termos esclarecimento a um esclarecimento do Sr.
Almeida a propósito da intervenção do Sr. Pinto Machado.
Faz considerações relativamente a palavras proferidas pelo Sr. Correia da Cunha.
Faz considerações a propósito da conclusão da votação das alterações á Constituição.
Faz considerações sobre o próximo início do debate sobre a proposta e o projecto de lei de imprensa.
Designa uma delegação para representar oficialmente a Assembleia Nacional nas exéquias pelo
Presidente Salazar e informa que a Mesa vai mandar celebrar uma missa em sufrágio dos Srs.
Deputados falecidos, um ano antes, na Guiné.
Propõe-se, com o acordo da Câmara, manifestar ao Sr. Governador da Guiné o reconhecimento da
Assembleia pelo telegrama em que se associava à comemoração do primeiro aniversário da morte,
naquela província, dos Srs. Deputados Pinto Leite, Pinto Bull, Leonardo Coimbra e Vicente de Abreu.
Informa que a Mesa se associa à homenagem prestada pelos Srs. Camilo de Mendonça, Gonçalves de
Proença e Neto de Miranda à figura e obra de Salazar, no primeiro aniversário da sua morte.
Dá conhecimento à Assembleia de que o Sr. Secretário de Estado do Trabalho e Previdência e os
representantes dos Srs. Presidente do Conselho e Ministro do Ultramar assistiram à missa de sufrágio
pelos Deputados falecidos, um ano antes, na Guiné.








Informa a Assembleia de que recebera a visita do Deputado brasileiro, Dr. Marcelo de Medeiros, o qual
manifestara interesse em assistir a uma das próximas sessões.
Chamando a atenção da Assembleia para a presença, numa das tribunas laterais, daquele Deputado
federal brasileiro, solicita a dispensa do Regimento para que S. Ex.ª participe na sessão como qualquer
Deputado, dentro do próprio hemiciclo.
Informa que a Mesa se associa à saudação dirigida pelo Sr. Roboredo e Silva ao Deputado em questão.
Salienta o trabalho da comissão eventual encarregada do estudo da lei de imprensa.
Dirige cumprimentos aos representantes dos órgãos de informação pela forma como divulgaram os
trabalhos da Assembleia, louva os funcionários pela dedicação demonstrada durante a sessão
extraordinária, refere-se à acção do Governo e à colaboração entre este e a Assembleia, testemunha o
seu respeito e o da Câmara ao Chefe do Estado, saúda as forças armadas e enaltece a maneira como os
Srs. Deputados souberam cumprir o seu mandato.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:

























Dá conhecimento de haver designado uma delegação parlamentar para uma visita à capital britânica a
convite do Conservative Overseas Bureau.
Saúda os Srs. Deputados, presta homenagem à forma como souberam desempenhar-se da sua missão
nas duas primeiras sessões legislativas e delineia o programa dos trabalhos da Assembleia na sessão
legislativa iniciada.
Refere-se à necessidade de a Assembleia rever em breve o seu Regimento, em consequência da última
revisão constitucional.
Encerra o debate sobre a apreciação da Convenção sobre a Igualdade de Direitos e Deveres entre
Brasileiros e Portugueses, fazendo algumas considerações e submetendo à apreciação da Câmara uma
proposta de resolução que é aprovada de pé por toda a Câmara. Pede a autorização da Câmara para dar
cumprimento aos outros pontos da resolução.
Refere-se à viagem do Presidente do Conselho aos Açores e pede ao Sr. Deputado Roboredo e Silva que
o represente para apresentar cumprimentos na sua chegada a Lisboa; propõe a eleição de uma
comissão eventual para estudo de alteração ao Regimento da Assembleia Nacional.
Assinala a presença do Sr. Dr. Nina Ribeiro, membro da Câmara dos Deputados do Brasil, a quem
convida a assistir à sessão.
Associa-se à saudação que o Sr. Martins da Cruz dirige ao Sr. Dr. Nina Ribeiro, membro da Câmara dos
Deputados do Brasil.
Refere-se à visita que lhe foi feita pelo Sr. Contra-Almirante Sarmento Rodrigues, presidente da
Comissão Nacional das Comemorações do Cinquentenário da Primeira Viagem Aérea Lisboa-Rio de
Janeiro.
Dá conta das diligências feitas pela Mesa junto do Sr. Ministro do Exército no sentido de o Sr. Deputado
Pinto Machado, convocado para prestar serviço militar, poder participar nos trabalhos parlamentares
durante toda a sessão legislativa.
Informa estar na Mesa um ofício da Direcção-Geral de Administração Política e Civil, dando conta do
resultado da eleição suplementar de um Deputado pelo círculo da província da Guiné e designa vários
Srs. Deputados para constituírem a Comissão de Verificação de Poderes.
Proclama Deputado da Assembleia Nacional, eleito suplementarmente pelo círculo da Guiné, o candidato
a Deputado Sr. Nicolau Martins Nunes.
Comunica a chegada do Sr. Deputado Nicolau Martins Nunes e pede aos Srs. Deputados Ribeiro Veloso e
Cancela de Abreu para o introduzirem na sala das sessões.
Comunica a presença do Deputado do Parlamento Federal do Brasil, Pedro A. de Faria, e pede ao Sr.
Deputado Martins Nunes que o introduza na sala para assistir aos trabalhos parlamentares.
Dá conta de um ofício de S. Ex.ª o Sr. Presidente do Conselho comunicando que o Conselho de Ministros
deu o seu assentimento à viagem ao Brasil do Chefe do Estado, e convoca a Comissão dos Negócios
Estrangeiros é a comissão eventual para o estudo das medidas tendentes a reforçarem a Comunidade
Luso-Brasileira, a fim de se pronunciarem sobre o pedido do Chefe do Estado de assentimento à sua
projectada viagem ao pais irmão.
Refere-se às manifestações comemorativas do quinquagésimo aniversário da viagem aérea de Gago
Coutinho e Sacadura Cabral.
Associa-se às expressões de apreço e de saudade dedicadas pelo Sr. Nunes de Oliveira, ao comendador
Santos da Cunha.
Assinala a passagem do cinquentenário da travessia aérea do Atlântico Sul por Gago Coutinho e
Sacadura Cabral.



Refere-se a uma carta enviada por um membro da Câmara dos Deputados do Brasil, comunicando o
teor do projecto de resolução que apresentou sobre o uso da palavra no recinto da mesma Câmara por
parte de deputados portugueses.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:

































Informa ter delegado no Sr. Deputado Roboredo e Silva a representação da Assembleia Nacional na
homenagem ao comandante Sacadura Cabral, com a inauguração do seu monumento em Celorico da
Beira.
Refere-se à morte do Deputado Melo e Castro, faz o elogio da sua acção parlamentar e pede uns
instantes de silêncio em homenagem à sua memória.
Agradece as palavras dos Srs. Deputados Veiga de Macedo e Dias das Neves a propósito da concessão
que lhe foi conferida da grã-cruz da Ordem de Cristo.
Faz o balanço do trabalho realizado nas três primeiras sessões legislativas e delineia o programa de
trabalhos da Assembleia para a última sessão legislativa da actual legislatura.
Refere-se à publicação do decreto-lei que reorganiza os serviços da Secretaria-Geral da Assembleia
Nacional e da Câmara Corporativa.
Refere-se à visita que lhe foi feita pelo parlamentar brasileiro Sr. Deputado Grimaldi Ribeiro,
representando também o seu colega Dias Meneses, o qual o informou das actividades da Associação
Interparlamentar de Turismo e do grupo brasileiro nela filiado.
Manda exarar um voto de pesar pela morte do filho do Sr. Deputado Bento Levy.
Proclama a eleição dos três vice-presidentes e dos dois secretários da Mesa, convidando estes últimos a
tomarem os seus lugares.
Refere-se à morte do Sr. Pedro Teotónio Pereira e associa-se aos sentimentos dos Srs. Deputados
Almeida Cotta e Henrique Tenreiro.
Informa que está sobre a Mesa o decreto que concede um suprimento eventual de ordenado ou pensão,
no mês de Dezembro, aos servidores do Estado, civis e militares.
Refere-se ao falecimento do pai do Sr. Deputado Oliveira Ramos e de um irmão do Sr. Deputado Sá
Carneiro.
Informa que os elementos pedidos pelo Sr. Deputado Olímpio da Conceição Pereira estão na Mesa.
Refere-se ao falecimento do pai do Sr. Deputado Oliveira Dias.
Designa uma deputação da Assembleia Nacional para ir à conferência Interparlamentar sobre a
Conferência de Segurança Europeia.
Manda exarar um voto de pesar pela morte da esposa do Sr. Deputado Cunha Araújo.
Anuncia que foi denegada autorização para que o Sr. Deputado Jorge Augusto Correia depusesse como
testemunha.
Anuncia que o Sr. Deputado Teixeira Canedo foi autorizado a depor como testemunha.
Informa a Assembleia da entrada das propostas de lei sobre a reforma do sistema educativo, sobre a
protecção da intimidade da vida privada e sobre os agrupamentos complementares de empresas,
reconhecendo à Câmara Corporativa a urgência da proposta de lei sobre a reforma do sistema educativo
e marcando o prazo de trinta dias para esta mesma Câmara Corporativa emitir o seu parecer.
Faz uma advertência à intervenção do Sr. Deputado Miller Guerra acerca dos acontecimentos da capela
do Rato.
Apresenta as rectificações enviadas pela Presidência do Conselho acerca do texto do Acordo entre os
Estados Membros da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e a Comunidade Europeia do Carvão e
do Aço, por um lado, e a República Portuguesa, por outro lado, e o Acordo entre a Comunidade
Económica Europeia e a República Portuguesa, inserido no Diário das Sessões.
Lê um telegrama do Sr. Embaixador do Brasil acerca da aprovação do artigo do Regimento que concede
aos Deputados e Senadores do Congresso Nacional do Brasil o direito de assento e voz nas sessões da
Assembleia Nacional.
Comunica à Assembleia a declaração de renúncia do Sr. Deputado Francisco de Sá Carneiro.
Presta esclarecimentos ao Sr. Deputado Pinto Machado acerca do motivo da não publicação da
declaração de renúncia do Sr. Deputado Sá Carneiro.
Anuncia à Assembleia o dever que sente de convidar o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados do
Brasil a visitar Lisboa e Angola.
Convida a Assembleia a pronunciar-se sobre a aceitação de renúncia do mandato de Deputado do Sr.
Francisco de Sá Carneiro.
Considera definitivas as rectificações apresentadas pela Presidência do Conselho ao texto do Acordo
entre a Comunidade Europeia e a República Portuguesa.
Anuncia à Assembleia a presença no hemiciclo da Assembleia Nacional do ilustre Presidente da Câmara
Federal dos Deputados do Brasil, o Sr. Doutor Ernesto Pereira Lopes.






















Concede ao ilustre Presidente da Câmara Federal dos Deputados do Brasil, o Sr. Doutor Ernesto Pereira
Lopes, o uso da palavra na Assembleia Portuguesa, usando da nova disposição regimental.
Profere um discurso de homenagem ao seu homólogo brasileiro.
Manda exarar um voto de pesar pelo falecimento do pai do Sr. Deputado Franco Nogueira.
Propõe um voto de congratulação pela elevação à dignidade de cardeal do Patriarca de Lisboa.
Faz um aparte, chamando a atenção do Sr. Deputado Pinto Machado, acerca de certas afirmações sobre
o elogio do Dr. Sá Carneiro, ex-Deputado.
Adverte o Sr. Miller Guerra na sua intervenção acerca da sua evolução histórica como Deputado e
informa-o de que não pode continuar no uso da palavra e que deverá formular a sua declaração de
renúncia em termos mais formais.
Informa que o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil obsequiou a Assembleia com a oferta,
para a biblioteca, de um exemplar do Anuário Estatístico do Brasil para 1973.
Anuncia que está na Mesa uma carta do Rev.mo Patriarca de Lisboa agradecendo o voto exarado
aquando da sua elevação à dignidade cardinalícia.
Dá conhecimento à Assembleia de ter recebido o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, que
apresenta as suas despedidas.
Interrompe a sessão por não haver número regimental de presenças para a Assembleia funcionar antes
da ordem do dia.
Informa que já agradeceu o telegrama enviado pelo Exmo. Presidente da Câmara dos Deputados do
Brasil, no final da sua viagem a Angola.
Anuncia que foi concedida autorização ao Sr. Deputado Pinto Balsemão para depor como testemunha.
Anuncia que vai ser lida uma carta de S. Ex.ª o Presidente da Câmara de Deputados do Brasil.
Anuncia que está sobre a Mesa para eventual apresentação de reclamações o texto aprovado acerca da
protecção da intimidade da vida privada.
Anuncia a perda de mandato do Sr. Deputado Miller Guerra.
Presta homenagem à memória do Sr. Dr. Trigo de Negreiros.
Associa-se à evocação da figura e da obra do Presidente Salazar feita peto Sr. Deputado Moura Ramos e
outros.
Põe à votação e aprovação da Assembleia o texto definitivo elaborado pela Comissão de Legislação e
Redacção do Regimento da Assembleia Nacional.
Profere algumas palavras acerca do modo como decorreu a X Legislatura e dá-a por encerrada.

XI Legislatura (1973-1974)

1.ª Sessão Legislativa (1973-1974)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:













Anuncia terem entrado na Mesa listas relativas à eleição das Comissões Permanentes de Finanças e
Economia e da Comissão Eventual para o Estudo do IV Plano de Fomento, publicadas em suplemento ao
n.º 2 do Diário das Sessões, e informou estar na Mesa uma carta da 3.ª Conferência Internacional
Parlamentar sobre o Ambiente.
Comunica que está na Mesa o relatório e declarações de conformidade sobre as contas gerais do Estado
do ano de 1971 (metrópole e ultramar).
Declara estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º, enviados pela Presidência do
Conselho, o Diário do Governo, 1.ª série, n.ºs 101 e 267 e seu suplemento, de 30 de Abril e 15 de
Novembro de 1973, que inserem os Decretos-Leis n.ºs 192/73, 193/73, 613/73, 614/73 e 615/73.
Informa terem sido recebidos na Mesa diversos elementos, no interregno das sessões, através da
Presidência do Conselho, do Ministério das Corporações e Previdência Social, destinados a satisfazer, na
parte que lhe respeita, o requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Lopo Cancela de Abreu na sessão
de 10 de Abril de 1973, e da Secretaria de Estado da Informação e Turismo, destinados a satisfazer, na
parte que lhe respeita, o requerimento apresentado pelo Sr. Deputado João Bosco de Mota Amaral na
sessão de 27 de Abril de 1973.
Manda ler a resposta à nota de perguntas formulada pelo Sr. Deputado Moura Ramos na sessão de 28
de Março de 1973.
Recusa autorização ao Sr. Deputado Júlio Evangelista para ser inquirido em juízo, tendo, a propósito,
interrogado a Mesa os Srs. Deputados Barreto de Lara e Leite Faria.
Informa que para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição foram presentes à Assembleia
Nacional os Decretos-Leis n.ºs 617/73, 620/73, 621/73, 622/73, 623/73, 624/73, 625/73, 627/73,
629/73 e 632/73.
Anui ao sentimento dos oradores que se referiram aos abalos sísmicos nos Açores e propõe que fique
exarado, no Diário das Sessões, um voto de compadecimento.






































Informa estar na Mesa o n.º 9 das Actas da Câmara Corporativa, que contém o parecer acerca da
proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1974.
Concede autorização ao Sr. Deputado Albergaria Martins para depor como testemunha.
Informa estar presente à sessão o Sr. Deputado federal brasileiro Wilmar Guimarães, que convidou a
assistir aos trabalhos da Assembleia.
Manda ler uma carta enviada para a Mesa pelo Sr. Presidente do Conselho acerca da situação do Sr.
Deputado Santos e Castro.
Anuncia estar na Mesa um exemplar, enviado por S. Ex.ª Rev.ma o Núncio Apostólico, da mensagem
que Sua Sanidade o Papa Paulo VI se propõe proferir, para a celebração do Dia da Paz, em 1 de Janeiro
próximo.
Anuncia que no inicio do segundo período da sessão legislativa marcaria para ordem do dia a eleição das
comissões permanentes ainda não organizadas.
Declara estar na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, enviado pela
Presidência do Conselho, o Diário do Governo, 1.ª série, n.º 287, de 11 de Dezembro, que insere o
Decreto-Lei n.º 650/73.
Anuncia, também, terem entrado na Mesa listas para a composição das Comissões Permanentes de
Negócios Estrangeiros, do Ultramar, da Educação, Cultura e Interesses Espirituais e Morais, do Trabalho
e Previdência, Saúde e Assistência, de Política e Administração Geral Local e de Obras Públicas,
Transportes e Comunicações.
Declara estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, enviados pela
Presidência do Conselho, os n.ºs 290 e 291 do Diário do Governo, 1.ª série, de 14 e 15 de Dezembro de
1973, respectivamente.
Anuncia estar na Mesa uma carta do presidente da Assembleia do Atlântico Norte enviando um exemplar
do relatório da Comissão dos Nove, eleita para estudo do futuro da Aliança Atlântica.
Comunica ter recebido da Câmara Corporativa o parecer sobre a proposta de lei acerca da criação de
secções cíveis e criminais nas Relações.
Declara estarem na Mesa, para cumprimento do § 3º do artigo 109.º da Constituição enviados pela
Presidência do Conselho, os n.ºs 14 e 16 do Diário do Governo, 1.ª série, de 17 e 19 de Janeiro,
respectivamente.
Refere-se às palavras dos Deputados que se ocuparam dos aspectos da problemática portuguesa em
alguns dos seus territórios espalhados pelo Mundo, à confiança neles existente sobre os destinos da
Pátria na sua unidade espiritual e à segurança de que a gestão dos seus negócios está entregue a
governantes competentes.
Declara estar na Mesa, para cumprimento do § 3º do artigo 109.º da Constituição, enviado pela
Presidência do Conselho, o n.º 26 do Diário do Governo, 1.ª série, de 31 de Janeiro, que insere os
Decretos-Leis n.ºs 23/74 e 24/74.
Declara estarem na Mesa, enviados pela Presidência do Conselho, para cumprimento do § 3.º do artigo
109.º da Constituição, os n.º 26 (suplemento) e 27 do Diário do Governo, 1.ª serie, de 31 de Janeiro e 1
de Fevereiro, respectivamente, que inserem os Decretos-Leis n.º 27/74, 29/74 e 30/74.
Informa ter designado a delegação da Assembleia Nacional à Assembleia do Atlântico Norte.
Declara estarem na Mesa, enviados pela Presidência do Conselho, para cumprimento do § 3.º do artigo
109.º da Constituição, os n.ºs 28 e 29 do Diário do Governo, 1.ª série, de 2 e 4 de Fevereiro,
respectivamente, que inserem os Decretos-Leis n.º 32/74, 33/74 e 34/74.
Declara ter entrado na Mesa uma proposta de lista para a eleição da Comissão Luso-Brasileira.
Anuncia estar na Mesa uma carta enviada pelo Sr. Presidente do Conselho renovando a iniciativa da
apresentação das propostas de lei sobre o regime da assistência particular e a política de emigração.
Informa que o Sr. Deputado Themudo Barata pedira a palavra, mediante aviso prévio, sobre a televisão
como serviço público e o regime da sua concessão em Portugal.
Informa terem sido recebidos na Mesa diversos elementos fornecidos pelo Ministério do Interior, através
da Presidência do Conselho, destinados a satisfazer o requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Leal
de Oliveira na sessão de 13 de Dezembro do ano findo.
Informa que os Srs. Deputados Almeida Santos e Magro dos Reis pediram a palavra, mediante avisos
prévios, para se ocuparem de um plano estadual de habitação e urbanismo para os Estados de Angola e
Moçambique e da formação profissional agrícola, respectivamente.
Declara estar na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição Política, enviado pela
Presidência do Conselho, o Diário do Governo, 1.ª série, n.º 37, de 13 de Fevereiro, que insere o
Decreto-Lei n.º 43/74.
Comunica estar na Mesa um oficio do Sr. Presidente da Câmara Corporativa, remetendo o n.º 16 das
Actas da mesma Câmara, com o parecer relativo a proposta de lei sobre a transplantação de tecidos ou
órgãos de pessoas vivas.



































Declara estar na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição Política, enviado pela
Presidência do Conselho, o Diário do Governo, 1.ª série, n.º 38, de 14 de Fevereiro, que insere os
Decretos-Leis n.ºs 44/74, 45/74, 46/74 e 48/74.
Declara estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição Política, enviados
pela Presidência do Conselho, os n.ºs 39, 40 e 41 do Diário do Governo, 1.ª série, de 15, 16 e 18 de
Fevereiro, respectivamente, que inserem os Decretos-Leis n.ºs 49/74, 50/74, 51/74, 52/74, 53/74,
54/74, 56/74, 57/74, 58/74, 59/74 e 61/74.
Manda ler uma nota de perguntas apresentada pelo Sr. Deputado Oliveira Pimentel.
Informa estar no hemiciclo o Sr. Deputado Federal Daso Coimbra, presidente da Comissão Especial
Luso-Brasileira da Câmara dos Deputados do seu país, tendo exprimido apreço, admiração e
reconhecimento pela sua acção, tão denodada quanto inteligente, em prol da Comunidade LusoBrasileira.
Declara estar na Mesa, enviado pela Presidência do Conselho, para cumprimento do § 31.º do artigo
109.º da Constituição Política, o Diário do Governo, 1.ª série, n.º 42, de 19 de Fevereiro, que insere o
Decreto-Lei nº 65/74.
Informa ainda que foi apresentada na Mesa, pelo Sr. Deputado Mota Amaral, uma proposta de criação
de uma comissão eventual para acompanhar a execução do IV Plano de Fomento.
Informa que adia para a próxima sessão a apresentação de reclamações ao Diário das Sessões e outras
matérias do expediente, para se ouvir o Sr. Presidente do Conselho, que se referiu à conjuntura
internacional e ao problema do ultramar português.
Tendo em conta a importância e a urgência da matéria proposta em moção pelo Sr. Deputado Gustavo
Neto Miranda, resolve suspender a matéria pendente à Assembleia nesta sessão e apresentar para a
sessão de amanhã, como tema de discussão e eventual votação, a moção proposta.
Dá a seguinte informação: Dado o excepcionalmente grande número de pedidos de bilhetes para assistir
a esta sessão, a título igualmente excepcional, frisarei mesmo que a título muito excepcional, autorizei a
entrada para as galerias antes da abertura da sessão, pois, de outro modo, os nossos trabalhos
poderiam ser ainda mais perturbados, no caso de se respeitar a praxe habitual de só admitir a entrada
nas galerias depois de aberta a sessão, pelo movimento das entradas.
Declara estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição Política, enviados
pela Presidência do Conselho, os Diário do Governo, 1.ª série, n.ºs 50 e respectivo suplemento, 52 e
respectivo suplemento, 53 e 54, de 28 de Fevereiro, 2, 3 e 4 do mês de Março, que Inserem os
Decretos-Leis n.º 71/74, 72/74, 74/74, 75/74, 77/74, 79/74, 82/74, 83/74, 84/74, 85/74 e 87/74.
Manda ler uma nota de perguntas do Sr. Deputado Oliveira Ramos sobre a actualização dos vencimentos
dos funcionários do Estado.
Comunica estarem na Mesa dois ofícios enviados pela Presidência do Conselho que designam SS. Exas. o
Ministro do Ultramar e o Secretário de Estado da Agricultura para prestarem os esclarecimentos às
Comissões incumbidas do estudo dos avisos prévios apresentados pelos Srs. Deputados Almeida Santos
e Magro dos Reis.
Informa estar na Mesa um exemplar da Conta Geral do Estado relativo à metrópole e referente ao ano
de 1972, acompanhado da respectiva declaração de conformidade proferida pelo Tribunal de Contas.
Declara estar na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição Política, enviado pela
Presidência do Conselho, o Diário do Governo, 1.ª série, n º 55, de 6 do Março, que insere o Decreto-Lei
88/74.
Informa estar na Mesa, enviada pela Presidência do Conselho, uma proposta de lei sobre defesa do
ambiente.
Declara estar na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição Política, enviado pela
Presidência do Conselho, o Diário do Governo, 1.ª série, n.º 58, de 9 de Março, que insere o Decreto-Lei
n.º 93/74.
Anuncia estarem na Mesa, fornecidos pela Secretaria de Estado da Informação e Turismo, através da
Presidência do Conselho, os elementos destinados a satisfazer um requerimento apresentado pelo Sr.
Deputado Mota Amaral.
Declara estar na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição Política, enviado pela
Presidência do Conselho, o Diário do Governo, 1.ª série, n.º 61, de 13 de Março, que insere o DecretoLei n. 96/74.
Declara estar na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição Política, enviado pela
Presidência do Conselho, o Diário do Governo, 1.ª serie, n.º 62, de 14 de Março, que insere o DecretoLei n.º 97/74.
Informa encontrar-se nos Passos Perdidos o Sr. Deputado Hermes dos Santos, até há pouco impedido
de tomar assento na Assembleia devido às suas funções de Secretário de Estado da Indústria, pedindo
aos Srs. Deputados Almeida Garrett e José Alberto de Carvalho o favor de o introduzirem na sala.






































Declara estar na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição Política, enviado pela
Presidência do Conselho, o suplemento ao n.º 62, do Diário do Governo, 1.ª série, de 14 de Março, que
insere o Decreto-Lei n.º 101/74.
Comunica estar na Mesa um ofício enviado pelo Ministério das Comunicações através da Presidência do
Conselho, destinado a satisfazer o requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Oliveira Ramos.
Declara estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, enviados pela
Presidência do Conselho, os n.ºs 63, 64, 65 e 66 do Diário do Governo, 1.ª série, de 15, 16, 18 e 19 do
mês de Março, respectivamente, que inserem os Decretos-Leis n.ºs 108/74, 111/74, 113/74 e 114/74.
Declara estar na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, enviado pela
Presidência do Conselho, o Diário do Governo, 1.ª série, n.º 67, de 20 do mês de Março, que insere os
Decretos-Leis n.ºs 115/74 e 116/74.
Declara estarem na Mesa, enviados pela Presidência do Conselho, para cumprimento do § 3.º do artigo
109.º da Constituição, os n.ºs 70 e 76 do Diário do Governo, de 23 e 30 do mês de Março,
respectivamente, que inserem os Decretos-Leis n.ºs 116/74, 125/74 e 126/74.
Comunica estarem na Mesa, fornecidos pelo Ministério do Ultramar, através da Presidência do Conselho,
elementos destinados a satisfazer o requerimento apresentado pela Sra. Deputada D. Sinclética Torres,
na sessão de 8 de Fevereiro de 1974.
Informa estarem na Mesa, fornecidos pela Direcção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas, através da
Presidência do Conselho, elementos destinados a satisfazer o requerimento apresentado pelo Sr.
Deputado Mota Amaral, na sessão de 27 de Abril de 1973.
Informa também estarem na Mesa, enviados pelos Ministérios da Agricultura e Comércio e das Obras
Públicas e das Comunicações, através da Presidência do Conselho, as respostas às notas de perguntas
formuladas pelos Srs. Deputados Ribeiro Moura e Mendonça e Moura, nas sessões de 13 e 14 de Março
de 1974.
Informa ainda de que, enviado pelo Ministério do Ultramar, se encontrava na Mesa um exemplar do
Relatório das Contas de Gerência e Exercício das Províncias Ultramarinas, de 1972.
Declara estar na Mesa, enviado pela Presidência do Conselho, para cumprimento do § 3.º do artigo
109.º da Constituição, o Diário do Governo, 1.ª série, n.º 18, de 2 de Abril, que insere o Decreto-Lei n.º
129/74.
Associa-se aos votos de pesar emitidos pelo Sr. Deputado Cancela de Abreu, e pôs à votação a proposta
apresentada no sentido de que se manifestem a Assembleia Nacional Francesa os votos de muito
sincero e profundo pesar da Assembleia Nacional Portuguesa pelo seu infausto falecimento, que foi
aprovada por unanimidade.
Declara estar na Mesa, enviado pela Presidência do Conselho, para cumprimento do § 3.º do artigo
109.º da Constituição, o Diário do Governo, 1.ª série, n.º 79, de 3 do mês de Abril, que insere os
Decretos-Leis n.ºs 130/74 e 131/74.
Declara estar na Mesa, enviado pela Presidência do Conselho para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º
da Constituição, o Diário do Governo, 1.ª série, n.º 80, de 4 do mês de Abril, que insere os DecretosLeis n.º 133/74. 134/74, 135/74, 136/74 e 137/74.
Informa ter recebido de S Ex.ª o Presidente da Assembleia Nacional de França um telegrama de
agradecimento do voto de condolência aprovado na Assembleia por motivo do falecimento do Presidente
Georges Pompidou.
Declara estarem na Mesa, enviados pela Presidência do Conselho, para cumprimento do § 3.º do artigo
109.º da Constituição, os n.ºs 81, 83 e 87 do Diário do Governo, 1.ª série, respectivamente de 5, 8 e 12
do mês de Abril, que inserem os Decretos-Leis n º 138/74, 140/74, 1421 74, 143/74. 149/74 e 150/74.
Declara estar na Mesa, acompanhado do ofício n.º 78/XI de S Ex.ª o Presidente dessa Câmara, o n.º 22
das Actas da Câmara Corporativa, que insere o parecer respeitante á proposta de lei relativa à promoção
e defesa do consumidor.
Informa estar na Mesa um ofício enviado pelo Sr. Presidente do Conselho solicitando urgência para a
discussão e aprovação da proposta de lei sobre a promoção e defesa do consumidor.
Consulta a Assembleia acerca da solicitação do Governo para que seja atribuída urgência à discussão e
votação da proposta de lei relativa à promoção e defesa do consumidor.
Manda ler o relatório da Comissão do Ultramar sobre o aviso prévio sobre o plano estadual de habitação
e urbanismo para os Estados de Angola e Moçambique.
Declara estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, enviados pela
Presidência do Conselho, os n.ºs 92, 93 e 94 do Diário do Governo, 1.ª série, de 19, 20 e 22 do mês de
Abril, respectivamente, que inserem os Decretos-Leis n.º 156/74, 157/74, 158/74, 159/74, 160/74,
161/74. 162/74, 163/74, 164/74, 165/74 e 166/74.
Manda ler o relatório da Comissão de Educação, Cultura e Interesses Espirituais e Morais e da Comissão
de Economia sobre o aviso prévio sobre a formação profissional agrícola.





Declara estar na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, enviado pela
Presidência do Conselho, o n.º 95 do Diário do Governo, 1.ª série, de 23 de Abril, que insere o DecretoLei n.º 167/74.
Tendo respondido à chamada 49 Srs. Deputados, número insuficiente para a Assembleia funcionar em
período de antes da ordem do dia, o Sr. Presidente, depois de marcar sessão para o dia seguinte com a
mesma ordem do dia, declarou encerrada a sessão às 15 horas e 43 minutos.

