ALBINO SOARES PINTO DOS REIS JÚNIOR
Legislaturas: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI.
Data de nascimento
 1888-09-30.
Localidade
 Loureiro / Oliveira de Azeméis / Aveiro.
Data da morte
 1983.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1913).
Profissão
 Magistrado;
 Político.
Carreira profissional
 Conservador do Registo Civil em Oliveira de Azeméis (1919-1927);
 Conservador do Registo Civil em São João da Madeira (1927-1933);
 Juiz do Supremo Tribunal Administrativo (1933-1936);
 Presidente do Supremo Tribunal Administrativo (1936).
Perfil político-ideológico
 Católico;
 Republicano, da corrente mais liberal do regime;
 Próximo de Cunha Leal;
 Membro do Partido Republicano Liberal;
 Membro do Partido Republicano Nacionalista;
 Foi um dos conselheiros políticos de Salazar, com uma palavra a dizer sobre a composição das listas da
União Nacional.
Carreira político-administrativa
 Deputado por Oliveira de Azeméis, pelo Partido Republicano Liberal (1921);
 Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis (1922-1936)
 Deputado por Oliveira de Azeméis, pelo Partido Republicano Nacionalista (1925);
 Governador Civil de Coimbra (1931-1932);
 Ministro do Interior, no 1.º governo de Salazar (1932-1933);
 Membro da Junta Consultiva da União Nacional (1932);
 Vice-presidente da Comissão Central da União Nacional (1933);
 Presidente da Comissão Consultiva da União Nacional (1933-1945);
 Membro do Conselho de Estado (1936).
 Vice-presidente da Comissão Central da União Nacional (1945-1968);
 Presidente do V (e último) Congresso da União Nacional (1970);
 Presidente da Comissão Consultiva da Acção Nacional Popular (1970).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
I
II
Não existiam
III
IV
Lisboa
V
Lisboa
VI
Lisboa
VII
Lisboa
VIII
Lisboa

Comissões
círculos nem Comissões permanentes. *
Presidente da Mesa.
Presidente da Mesa.
Presidente da Mesa.
Presidente da Mesa.
Legislação e Redacção (Presidente).

IX
X
XI
* Vice-presidente da

Lisboa
Legislação e Redacção (Presidente).
Lisboa
Legislação e Redacção (Presidente).
Lisboa
Legislação e Redacção (Presidente).
Mesa e Líder da Assembleia Nacional.

Intervenções parlamentares
I Legislatura (1935-1938)

1.ª Sessão Legislativa (1935)



Responde à mensagem de S. Ex.ª o Presidente da República, em nome dos Deputados da Assembleia
Nacional.
Entra no debate, na especialidade, sobre a proposta de lei n.º 3, referente às alterações à Constituição
Política.

2.ª Sessão Legislativa (1935-1936)
















Discute o pedido de renúncia aos lugares de Deputados dos Srs. Henrique Galvão, Franco de Sousa e
Botelho Neves.
Faz considerações sobre o projecto de lei n.º 62 (elevação a marechal do general Sr. Óscar Carmona).
Refere-se ao projecto de lei relativo a sindicâncias e inquéritos.
Discute o projecto de lei do Sr. José Cabral sobre a abertura de certas funções públicas aos bacharéis
em direito e manda uma proposta de emenda a um artigo.
Refere-se ao projecto de lei sobre a reorganização do Ministério da Marinha.
Refere-se ao decreto-lei n.º 26:174, relativo aos vencimentos do funcionalismo.
Fala sobre as referências feitas por alguns Srs. Deputados quanto a uma frase que proferira na sessão
anterior.
Manifesta o seu sentimento pela morte do Rei Jorge V, de Inglaterra, e apresenta uma moção.
Discute a proposta de lei relativa à reorganização do Ministério da Instrução e apresenta uma proposta
assinada por si e por mais outros Deputados.
Discute a proposta de lei relativa ao Código Administrativo e manda uma proposta de alteração.
Discute o problema da cultura do milho, objecto do aviso prévio do Sr. Pinto de Mesquita.
Discute a proposta de lei relativa ao Código Administrativo e apresenta, junto com outros Deputados,
uma proposta de alteração.
Fala sobre o ensino de farmácia, objecto do aviso prévio do Sr. Marques de Carvalho.
Envia uma proposta de emenda, que justifica, da base XIV da proposta de lei do Código Administrativo.
Refere-se ao pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Cândido Duarte ao lugar de Deputado.

3.ª Sessão Legislativa (1936-1937)







Justifica a apresentação de uma sua proposta de emenda à base XXIV da proposta de lei relativa às
bases para o novo Código Administrativo.
Refere-se ao aditamento do Sr. Antunes Guimarães à base I da proposta de lei relativa à hidráulica agrícola.
Fala sobre o seu aditamento proposto à base IV da proposta de lei que remodela os serviços dos
correios e telégrafos.
Fala sobre a moção do Sr. Antunes Guimarães acerca da mesma proposta de lei.
Fala sobre a proposta de lei da organização geral do exército e envia propostas de emenda e de
substituição a vários artigos.

4.ª Sessão Legislativa (1937-1938)




Fala acerca da proposta de lei de alterações à Constituição e envia propostas de emenda.
Refere-se ao projecto de alterações ao Regimento.
Fala sobre a proposta de lei das tarifas ferroviárias.

II Legislatura (1938-1942)

1.ª Sessão Legislativa (1938-1939)








Fala sobre o decreto-lei n.º 29.389, que reorganiza os serviços da Câmara Municipal de Lisboa.
Manifesta o seu pesar pelo falecimento de Sua Santidade o Papa Pio XI.
Fala sobre a moção que enviou a respeito do aviso prévio do Sr. Mário de Figueiredo relativo à
organização corporativa.
Refere-se ã manifestação que houve em Lisboa, de aplauso à obra corporativa realizada no País pelo Sr.
Presidente do Conselho.
Apresenta uma proposta autorizando o Chefe do Estado a visitar a União Sul-Africana e, qualquer outro
território estrangeiro da África do Sul.
Apresenta uma moção a propósito da mensagem do Sr. Presidente da República acerca da sua visita às
colónias e à União Sul-Africana e das declarações feitas pelo Sr. Presidente do Conselho.

2.ª Sessão Legislativa (1939-1940)


Não regista intervenções.



Fala sobre o decreto-lei n.º 31.107, que insere várias disposições relativas ao casamento doa militares
em serviço activo.
Fala na situação angustiosa de algumas regiões agrícolas do País e, em especial, no que respeita ao
comércio do leite.
Fala sobre o decreto-lei n.º 31.147, que abre um crédito de 20.000 contos para ocorrer às despesas
provenientes dos prejuízos causados no País pelo ciclone.

3.ª Sessão Legislativa (1940-1941)



4.ª Sessão Legislativa (1941-1942)





Considera digno de relevo o facto de a Irlanda criar uma legação em Lisboa.
Usa da palavra acerca dos acontecimentos de Timor e envia uma moção.
Fala sobre os novos acontecimentos de Timor, apresentando uma moção.
Julga interpretar o sentimento da Assembleia manifestando o seu reconhecimento pelo aprumo,
dignidade e correcção patenteados pelo Sr. Presidente da Assembleia no exercício do seu cargo.

III Legislatura (1942-1945)

1.ª Sessão Legislativa (1942-1943)


Chama a atenção do Sr. Ministro da Economia para o preço do leite destinado à industrialização.




Presta homenagem à memória do Sr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações, Duarte Pacheco.
Refere-se à comunicação do. Sr. Presidente do Conselho relativa às facilidades concedidas nos Açores ao
Governo Britânico e à situação de Timor, enviando uma moção.
Faz uma pergunta sobre o caso da agressão feita ao Sr. Albano de Magalhães por um sargento da
guarda-fiscal no Porto.
Associa-se ao voto de sentimento expresso pelo falecimento do Sr. António Hintze Ribeiro.
Fala sobre as bases III, XIX, XX, XXIV, XXVI e XXVII da proposta de lei relativa ao Estatuto da
Assistência Social.

2.ª Sessão Legislativa (1943-1944)





3.ª Sessão Legislativa (1944-1945)











Lê o parecer da comissão encarregada de estudar o caso de haver ou não antes da ordem do dia.
Responde às considerações do Sr. João Amaral acerca do parecer sobre o período de antes da ordem do dia.
Presta as suas homenagens à memória de Duarte Pacheco, sobre cujo falecimento passou um ano.
Fala acerca da moção apresentada pelo Sr. Ângelo César.
Tem palavras de louvor para a campanha do Socorro de Inverno.
Propõe que em homenagem ao falecido vice-almirante Azevedo Coutinho seja encerrada a sessão em
sinal de sentimento.
Refere-se ao projecto de lei apresentado pelo Sr. João Amaral relativo à revogação do decreto-lei n.º
30.931.
Refere-se à questão dos foros.
Refere-se ao termo da guerra mundial.
Refere-se, na especialidade, à proposta de lei de alterações à Constituição Política e ao Acto Colonial.

IV Legislatura (1945-1949)

1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:










Agradece a sua eleição.
Refere-se ao Deputados antigos e modernos; saúda o antigo Presidente, Sr. Doutor José Alberto dos
Reis, cuja acção, saber e inteligência enaltece; fala na inauguração da nova Legislatura e nas circunstâncias em que se vai exercer e afirma os sentimentos da sua dedicação e lealdade aos Chefes do Estado e
do Governo, terminando por cumprimentar o Sr. Doutor Luís da Cunha Gonçalves pela maneira como
dirigiu os trabalhos das sessões preparatórias.
Propõe os Srs. Deputados que hão-de elaborar o Regimento consoante as alterações feitas à
Constituição.
Comunica encontrar se na Mesa a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1946.
Designa a deputação que há-de receber o Sr. Presidente da República no dia da sessão inaugural.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei referente à organização hospitalar.
Transmite à Assembleia os protestos de gratidão e agradecimento do antigo Presidente, Sr. Doutor José
Alberto dos Reis, pelas referências que lhe foram feitas na Assembleia.
Comunica um ofício do juiz de Direito do 9º tribunal cível da comarca de Lisboa solicitando autorização
para ser ouvido como testemunha o Sr. Figueiroa Rego.






































A propósito da situação como Deputado do Sr. Mendes Correia, que traz à consideração da Assembleia o
facto de ter sido proposto para efectuar uma missão na Guiné, diz ter outra nota do Sr. Madeira Pinto,
que é adjunto do provedor da Misericórdia de Lisboa, e declara, que as vai baixar à Comissão de
Legislação e Redacção.
Declara estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei de autorização, de
receitas e despesas para 1946.
Diz ir proceder se à eleição da Comissão de Finanças.
Comunica que recebeu o parecer da Comissão de Verificação de Poderes relativo à eleição pelas colónias
da Guiné e Timor.
Comunica a existência na Mesa de uma exposição do Sr. Pinto Basto sobre a sua situação, visto também
ser administrador da Companhia dos Caminhos de Ferro de Benguela.
Comunica a existência na Mesa de elementos elucidativos enviados pela Presidência do Conselho acerca
da proposta de lei sobre autorização das receitas e despesas para 1946.
Manda ler uma explicação do Secretário da Assembleia Nacional a propósito de umas considerações do
Sr. Mário de Figueiredo proferidas na sessão de 7 de Dezembro sobre serviços do Diário.
Comunica o pedido de autorização para o Sr. Bustorff da Silva depor no 2.º tribunal criminal de Lisboa.
Comunica estar na Mesa o parecer da Comissão de Verificação de Poderes, que manda ler, relativo às
eleições pela Índia e S. Tomé.
Comunica que se encontra na Mesa para os fins convenientes o decreto-lei que cria a Escala do
Magistério Primário da Horta.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Legislação sobre a situação do Sr. Deputado Mendes
Correia.
Saúda os representantes das juntas de freguesia dos Açores, que se encontram numa das galerias e que
vêm a Lisboa trazer uma mensagem ao Sr. Presidente do Conselho.
Indica a comissão de Srs. Deputados que há-de assistir às exéquias do antigo Presidente da República,
Sidónio Pais.
Diz ir proceder se à eleição da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social.
Manda ler o parecer da comissão respectiva sobre os Deputados eleitos por Moçambique.
Manda ler os pareceres da comissão respectiva sobre os Deputados eleitos por Angola, Cabo Verde e
Macau. Comunica estarem na Mesa os esclarecimentos pedidos pelos Srs. Mendes Correia, Mira Galvão,
Pinto Bessa e Carvalho Viegas, enviados pelas respectivas instâncias oficiais.
Diz estar na Mesa um ofício da Presidência do Conselho comunicando que é enviada à Gamara
Corporativa a proposta de lei de alterações à Carta Orgânica do Império Colonial Português.
Comunica que se encontram na Mesa para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição os decretos
leis n.ºs 35.240, 3 5.257, 35.260, 35.267, 35.344, 35.385, 35.386, 35.387, 35.388, 35.389, 35.390,
35.391, 35.394, 35.395, 35.396, 35.398, 35.399, 35.401, 35.402, 35.403, 35.404, 35.406, 35.407,
35.410, 35.411, 35.414, 35.418, 35.421, 35.422, 35.424, 35.425, 35.426, 35.427, 35.428, 35.429,
35.480, 35.434, 35.435, 35.436, 35.439 e 35.440.
Comunica estar na Mesa uma proposta de lei sobre melhoramentos agrícolas, que vai ser imediatamente
enviada à Câmara Corporativa.
Comunica estarem na Mesa as contas da Junta do Crédito Público referentes ao ano de 1944.
Diz estar na Mesa um pedido de autorização para o Sr. Couceiro da Gosta depor como testemunha num
tribunal do Porto.
Comunica que no dia 1 de Janeiro, acompanhado dos Srs. Secretários, foi apresentar cumprimentos ao
Chefe do Estado, a quem depois na Assembleia, quando S. Ex.ª veio retribuir esses cumprimentos,
dirigiu uma alocução.
Comunica que o Sr. José Esquível não pôde comparecer às sessões por falecimento de sua mãe e crê
interpretar os sentimentos da Assembleia manifestando os sentimentos pelo facto.
Comunica que a Comissão de Assistência elegeu; para presidente o Sr. Linhares de Lima, sendo relator
da proposta de lei de organização hospitalar o Sr. França Vigon.
Diz ir proceder se às eleições das Comissões de Economia e de Colónias.
Declara estarem na Mesa a resposta ao requerimento do Sr. Araújo Correia e também os acordos entre
os Governos de Portugal e da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte sobre serviços aéreos.
Diz estarem na Mesa as informações pedidas pelo Sr. Mendes Correia.
Diz ir proceder às eleições das Comissões dos Negócios Estrangeiros, Obras Públicas e Defesa Nacional.
Comunica que recebeu para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição os Decretos-Leis n.ºs
35.445, 35.451, 35.454, 35.455, 35.456, 36:459 e 35.460.
Comunica estar na Mesa um projecto de lei sobre fomento apícola.
Comunica a existência na Mesa de uma proposta de lei sobre o regime jurídico dos casais agrícolas.
Comunica estarem na Mesa as Contas Gerais do Estado de 1944.







































Comunica o pedido de discussão do decreto-lei n.º 35.427, publicado no Diário do Governo de 31 de
Dezembro de 1945.
Comunica a constituição das Comissões de Colónias e de Finanças, sendo, da primeira respectivamente
presidente e secretário os Srs. Sousa Pinto e António de Almeida e da segunda presidente e secretário
os Srs. Pacheco de Amorim e Câmara Pina.
Comunica ter representado a Assembleia no funeral do pai do Sr. Ministro das Colónias.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Legislação sobre as dúvidas levantadas pelo Sr. Madeira
Pinto quanto à sua situação, dúvidas essas do Sr. Deputado e parecer da Comissão, que vão ser lidos.
Comunica estarem ma Mesa os elementos fornecidos pela Intendência Geral dos Abastecimentos em
satisfação do requerimento do Sr. Mendes Correia.
Comunica para os efeitos devidos que se encontram na Mesa os Decretos-Leis n.ºs 35.466, 35.467,
35.468,35.471,35.472, 35.473 e 35.474.
Diz que a Comissão de Defesa Nacional designou para presidente e secretario os Srs. Carvalho Viegas e
Sá Viana; a Comissão de Legislação e Redacção os Srs. Mário de Figueiredo e Alçada Guimarães, e a
Comissão de Assistência os Srs. Linhares de Lima e Alberto Cruz. Comunica a existência na Mesa dos
elementos fornecidos pelo Ministério da Justiça em satisfação de um requerimento do Sr. Mário de
Aguiar.
Comunica estar presente o Sr. Duarte silva para tornar posse e designa os Srs. Deputados que o
acompanharão à sala.
Comunica os pedidos de tribunais para deporem como testemunhas os Srs. Braga da Cruz e Bustorff da
Silva.
Diz que o Sr. Cunha da Silveira pediu escusa de vogal da Comissão de Economia.
Diz que o Sr. Mendes do Amaral pediu escusa de vogal da Comissão de Colónias.
Designa os Srs. Deputados que hão de, em comissão, representar a Assembleia Nacional na
comemoração do movimento de 7 de Fevereiro.
Diz ir proceder se à eleição de dois vogais, um para a Comissão de Colónias e outro para a de Economia.
Diz que o Sr. Ministro das Colónias o procurou para agradecer os sentimentos da Assembleia pelo
falecimento de seu pai.
Comunica estar presente o Sr. Manuel Corte Real para tomar posse e designa os Srs. Deputados que o
hão-de acompanhar à sala.
Comunica que o Sr. Amorim Ferreira se encontra presente para tomar assento e designa os Srs.
Deputados que o hão-de acompanhar.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei relativa aos estabelecimentos fabris do Ministério da Guerra.
Diz estar na Mesa uma outra sobre melhoramentos no Porto de Lisboa.
Participa estar na mesa uma comunicação do Sr. Presidente do Conselho relativa à proposta do Sr. Mário
de Figueiredo sobre um inquérito à actividade corporativa.
Comunica, que estão na Mesa os elementos fornecidos por vários Ministérios em satisfação de pedidos
dos Srs. José Esquível, Braga da Cruz e Sousa Pinto.
Comunica que se encontram na Mesa para os fine convenientes os decretos-leis n.ºs 35.478, 35.479,
35.480, 35.482, 35.483, 35.485, 35.487, 35.488, 35.490, 35.495, 35.496, 35.501 e 85.502.
Comunica uma rectificação à base I da proposta de lei sobre melhoramentos agrícolas.
Comunica estar na Mesa o parecer da Comissão de Legislação sobre uma exposição do Sr. Pinto Basto.
Comunica uma informação do Governo acerca de umas considerações do Sr. Melo Machado sobre o
despejo de uma junta de freguesia de um prédio.
Comunica estar na Mesa uma comunicação do Governo acerca do aviso prévio do Sr. Henrique Galvão.
Comunica a existência na Mesa de uma nota do Governo acerca do aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de
Abreu.
Comunica estarem na Mesa as explicações pedidas pelo Sr. Mário de Figueiredo acerca da exoneração
da reitora do Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho.
Comunica estar na Mesa para os fins convenientes o decreto-lei n.º 35.507.
Sugere que a comissão de inquérito às actividades corporativas seja constituída por doze Srs. Deputados.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre os acordos aéreos entre os Governos de
Portugal e da Grã Bretanha e Irlanda do Norte e indica as Comissões a ouvir e diz estar também na
Mesa o parecer sobre o projecto de lei de fomento apícola do Sr. Deputado engenheiro Mira Galvão, que
vai baixar à respectiva Comissão de Economia para o seu devido estudo.
Comunica para os devidos efeitos a apresentação do decreto-lei n.º 35.510.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelo Sr. Soares da Fonseca ao Ministério da Educação.
Comunica que prorroga a sessão legislativa por mais um mês.
Comunica que se instalou a Comissão dos Negócios Estrangeiros, tendo escolhido para presidente o Sr.
Sebastião Ramires e para secretário o Sr. Câmara Pina.





































Comunica estar na Mesa uma nota em resposta ao que disse o Sr. Ricardo Spratley sobre o porto de
Leixões.
Comunica estarem na Mesa para os efeitos devidos os Decretos-Leis n.ºs 35.511, 35.512 e 35.518.
Comunica estar na Mesa uma resposta a um requerimento do Sr. Cincinato da Costa.
Comunica estar na Mesa o parecer sobre o projecto de lei relativo aos foros.
Comunica que a Comissão de Obras Públicas escolheu para presidente o Sr. Antunes Guimarães, vice
presidente o Sr. Melo Machado e secretário o Sr. Salvador Teixeira, e que a Comissão de Finanças, em
substituição do Sr. Pacheco de Amorim, escolheu para presidente o Sr. Joaquim Mendes do Amaral.
Diz estar na Mesa um pedido do 1.º juízo correccional do Porto para que o Sr. José Nosolini possa
prestar o seu depoimento.
Fala sobre eleições de Comissões e sobre a existência de uma Comissão Permanente de Contas Públicas.
Declara ir proceder se às eleições das Comissões Permanentes de Contas Públicas, de Política e
Administração Geral e Local e da Comissão de Educação Nacional.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa, sobre a proposta de lei relativa ao regime jurídico
dos casais agrícolas.
Comunica a chegada à Mesa dos elementos enviados pelo Ministério da Economia, pedidos pelo Sr.
Querubim Guimarães.
Profere palavras de homenagem ao falecido digno Procurador Doutor Manuel Rodrigues Júnior.
Comunica estarem na Mesa os elementos requeridos pelos Srs. Ernesto Subtil, Cerveira Pinto, Querubim
Guimarães e Henrique Galvão.
Comunica a instalação da Comissão de Contas Públicas, sendo presidente e secretário os Srs. Linhares
de Lima e Araújo Correia.
Nomeia a delegação que representará a Assembleia na recepção ao Sr. cardeal arcebispo de Lourenço
Marques.
Comunica estar na Mesa uma exposição do Sr. Deputado Ribeiro Ferreira acerca da sua situação como
vogal da Comissão de Censura aos Espectáculos, que vai baixar à Comissão de Legislação.
Comunica estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações,
em satisfação de um requerimento do Sr. Marques Teixeira.
Comunica estarem na Mesa {para os efeitos devidos os Decretos-Leis n.ºs 35.518 e 35.5.21.
Diz que recebeu o secretário de Sua Eminência o Cardeal Patriarca, que, em nome de Sua Eminência,
veio agradecer o ter se feito a Assembleia Nacional representar na recepção de Sua Eminência o Cardeal
Gouveia.
Diz estar na Mesa um projecto de lei do Sr. relator da Comissão de Economia respeitante à remição de
censos, quinhões e direitos de compáscuo.
Comunica estar na Mesa o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas da Junta do Crédito
Público de 1944.
Comunica que o Sr. Camilo Pereira pretende tomar posse e designa os Srs. Deputados que o
acompanharão à sala.
Comunica que vai ser distribuído o parecer da Comissão respectiva sobre as Contas Gerais do Estado de
1944.
Comunica a constituição da Comissão de Politica e Administração Geral e Local e a escolha dos
respectivos presidente e secretário, Srs. Cancela de Abreu e Ernesto Subtil.
Comunica para os fins convenientes que se encontra na Mesa o decreto-lei n.º 35.533.
Refere-se ao que disse o Sr. Melo Machado sobre, o atraso do Diário.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia, em resposta a um
requerimento do Sr. Melo Machado.
Comunica estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Interior em satisfação do
requerimento do Sr. Nunes de Figueiredo.
Comunica a publicação do parecer da Câmara Corporativa sobre o decreto-lei que se refere ao
recenseamento eleitoral e chama a atenção das respectivas Comissões.
Diz estarem na Mesa pareceres sobre o, projecto de lei relativo a expropriações e proposta de lei em
que se converteu o decreto-lei n.º 35.426 e sobre a situação do Sr. Ribeiro Ferreira.
Comunica estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre, a proposta de lei referente à
reorganização, dos estabelecimentos fabris.
Comunica mais que se encontram na Mesa para os fins convenientes os Decretos-Leis n.ºs 35.537 e
35.538.
Comunica estar na Mesa um ofício do presidente da Comissão Revisora das Pautas Aduaneiras a
propósito de uma intervenção do Sr. Mendes Correia.
Declara que a Mesa vai entregar pessoalmente ao Sr. Embaixador da Inglaterra a moção votada em
homenagem àquela nação aliada.










Comunica a entrega da moção ao Sr. Embaixador da Inglaterra.
Propõe um voto de confiança para a Comissão de Redacção redigir os diplomas votados.
Comunica terem chegado os elementos pedidos pelos Srs. Salvador Teixeira e Araújo Correia.
Comunica também o pedido de escusa do Sr. Manuel Múrias de membro da Comissão de Colónias.
Diz ir proceder-se à eleição de um novo vogal para a Comissão de Colónias, em substituição do Sr.
Manuel Múrias, que pediu dispensa, e também à eleição da comissão de inquérito à organização
corporativa.
Comunica estarem na Mesa os esclarecimentos pedidos pelos Srs. Querubim Guimarães, Craveiro Lopes
e Rocha Paris.
Encerra a sessão legislativa com palavras de louvor e saudação à acção dos Srs. Deputados, Câmara
Corporativa e outras entidades, bem como de homenagem aos Srs. Presidentes da República e do
Conselho.

2.ª Sessão Legislativa (1946-1947)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:




























Proclama os eleitos para vice-presidentes e secretários da Mesa da Assembleia Nacional.
Profere algumas palavras acerca da acção da Assembleia Nacional no decurso da 1.ª sessão legislativa
e na que se vai iniciar.
Comunica ter na Mesa a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1947.
Comunica o pedido de renúncia do Sr. Albano de Melo, entendendo não haver motivo para ser admitido.
Comunica que o Sr. Santos Bessa perdeu o mandato pela sua nomeação do delegado do Instituto
Maternal de Coimbra.
Expõe a situação do Sr. Mendes Correia, da qual se lhe afigura não resultar perda de mandato.
Refere-se ainda às actuais situações dos Srs. Sá Viana, Gabriel Teixeira e Amorim Ferreira.
Participa que, por doença, não podem comparecer os Srs. Fausto Frazão e Vieira de Castro.
Declara estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Justiça pedidos pelo Sr. Cancela de
Abreu.
Manda ler a relação das informações enviadas de várias instâncias oficiais em satisfação de pedidos de
Srs. Deputados.
Informa terem sido enviados à Assembleia, para os efeitos do artigo 109.º da Constituição os DecretosLeis n.ºs 35.530 e 35. 540.
Diz estar na Mesa um telegrama do Presidente da Câmara dos Deputados da Argentina saudando a
Assembleia Nacional, ao qual declara ter respondido.
Diz estar na Mesa a proposta de lei relativa à reorganização dos estabelecimentos fabris do Ministério da
Guerra, com o parecer da Câmara Corporativa, e que vai baixar às comissões da Assembleia Nacional.
Comunica estar na Mesa uma exposição do Sr. Manuel Múrias para ser esclarecida a sua situação como
Deputado.
Comunica estarem na Mesa os elementos pedidos pelos Srs. Figueiroa Rego, Araújo Correia e Águedo de
Oliveira.
Dá conhecimento de que foram recebidas informações em resposta às referências feitas pelos Srs.
Almeida Frazão e Sousa Pinto ao algodão colonial.
Diz que também se encontram na Mesa informações em resposta a considerações do Sr. Froilano de Melo.
Comunica o reconhecimento manifestado pelo Sr. Santos Bessa pelas deferências da Assembleia
Nacional acerca da decisão tomada sobre a sua situação parlamentar.
Comunica terem chegado à Mesa os elementos enviados pelo Ministério do Interior em satisfação de um
requerimento do Sr. Águedo de Oliveira.
Comunica terem chegado à Mesa os elementos, requeridos pelo Sr. Formosinho Sanches, enviados pelo
Ministério da Economia.
Comunica ter sido enviada pela Presidência do Conselho a proposta de lei sobre o ensino técnico, com o
respectivo parecer da Câmara Corporativa.
Comunica ter recebido um ofício do director da polícia judiciária de Lisboa pedindo autorização para o
Sr. Figueiroa Rego poder depor.
Declara estarem na Mesa os pareceres da Comissão de Legislação e Redacção sobre as situações
parlamentares dos Srs. Amorim Ferreira, Gabriel Teixeira e Manuel Múrias, limitando-se à leitura e
apreciação do primeiro, pelo adiantado da hora.
Informa que vai baixar à comissão respectiva o caso de ter sido nomeado para exercer um comando
militar nos Açores o Sr. Craveiro Lopes.
Declara de novo estarem na Mesa os pareceres relativos à situação parlamentar dos Srs. Manuel Múrias
e Gabriel Teixeira e que vão ser lidos.
Comunica o falecimento da mãe do Sr. Bagorro de Sequeira, exprimindo o seu sentimento em nome da
Assembleia Nacional.




































Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Legislação e Redacção sobre a situação parlamentar, do Sr.
Craveiro Lopes, a cuja leitura se procede.
Comunica que se encontram na Mesa para os fins convenientes os Decretos-Leis n.ºs 36.012, 36.015,
36.018 e 36.022.
Submete à decisão da Assembleia o caso da perda ou não de mandato dos Srs. Gabriel Teixeira e
Manuel Múrias.
Diz estar na Mesa um ofício do 2.º tribunal militar de Lisboa pedindo autorização para o Sr. Carvalho
Viegas depor nesse tribunal.
Comunica o agradecimento do Sr. Bagorro de Sequeira pelo voto de sentimento pelo falecimento de sua mãe.
Comunica que a Comissão de Educação Nacional escolheu para presidente o Sr. Mário de Figueiredo,
para secretário o Sr. João Ameal e para relator o Sr. Marques de Carvalho.
Profere palavras de homenagem a Sidónio Pais e propõe alguns momentos de silêncio em homenagem à
sua memória.
Dá conhecimento de um requerimento de alguns Srs. Deputados para que seja submetido à discussão o
decreto-lei n.º 36.018, que restringe o plantio da vinha.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para redigir o texto último da
proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1947.
Comunica que estão na Mesa os documentos pedidos pelos Srs. Mendes de Matos e Cunha da Silveira.
Diz estar na Mesa um pedido de autorização para o Sr. Carvalho Viegas depor num tribunal.
Põe em discussão e à votação o parecer da Comissão de Legislação e Redacção acerca da situação do
Sr. Craveiro Lopes.
Refere-se aos falecimentos do Sr. Deputado Fausto Frazão, do pai do Sr. Deputado Sá Carneiro e da
mãe do Sr. Deputado Henrique Galvão, propondo votos de sentimento.
Diz estarem na Mesa os elementos pedidos pelo Sr. Araújo Correia.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre o projecto de lei restabelecendo os lugares de
administradores de concelho.
Diz estar na Mesa o relatório e contas da Junta do Crédito Público relativos ao ano de 1945.
Diz estar na Mesa um requerimento pedindo a discussão do decreto-lei n.º 36.062, que estabelece a
protecção ao cinema português.
Diz não se poderem ter realizado cumprimentos ao Chefe do Estado no Ano Novo por doença de S. Ex.ª
e manifesta os seus votos pelo pronto restabelecimento do Chefe de Estado.
Comunica que o Presidente da República mandou agradecer os votos da Assembleia pelo seu pronto
restabelecimento.
Diz estar na Mesa uma exposição do Sindicato Nacional dos Engenheiros Auxiliares e de outros
interessados acerca da proposta de lei da reforma do ensino técnico.
Diz estarem na Mesa os elementos, em aditamento a outros, relativos a um requerimento do Sr. Águedo
der Oliveira, bem como outros enviados em satisfação de um requerimento do Sr. Braga da Cruz.
Comunica que, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, se encontram na Mesa os
Decretos-Leis n.ºs 36.027, 36.028, 86.029, 36.034, 36.036, 36.042, 36.043, 86.053, 36.054, 36.055,
36.056, 86.059, 36.061, 36.062, 36.063, 36.065, 36.067, 86.070, 36.071, 36.072 e 36.085.
Diz estar na Mesa um ofício do 2.º juízo criminal de Lisboa pedindo autorização para o Sr. Figueiroa
Rego depor.
Propõe um voto de sentimento pelo falecimento do escritor Afrânio Peixoto.
Comunica que o Sr. Gabriel Teixeira, governador de Moçambique, veio à Assembleia apresentar as suas
despedidas.
Comunica a recepção das Contas Gerais do Estado da gerência de 1945, as quais, distribuídas pelos Srs.
Deputados, baixaram à comissão respectiva.
Comunica estar na Mesa um requerimento do Sr. Henrique Galvão pedindo a convocação da Comissão
de Colónias.
Comunica que, por ter saído incompleta a publicação da proposta de lei sobre o ensino técnico, vai ser
novamente publicada.
Comunica que designou para apresentar cumprimentos de despedida ao Sr. Governador-geral de
Moçambique os Srs. Joaquim Mendes do Amaral e Carvalho Viegas.
Diz estar na Mesa, enviado pelo Sr. Ministro das Finanças, um esclarecimento, que vai ser lido, acerca
do assunto de seguros tratado pelo Sr. Deputado Botelho Moniz.
Comunica que se encontram na Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os
Decretos-Leis n.ºs 36.075, 86.077, 36.079, 36.081, 36.082, 36.083, 36.087, 36.088, 36.095, 36.096,
36.097, 36.098, 36.101 e 36.102.
Declara estar na mesa um ofício do juiz de Direito do 3.º tribunal de Lisboa pedindo autorização para o
Sr. Joaquim Saldanha depor.


































Diz estar na Mesa um ofício do 2.º tribunal cível da comarca de Lisboa pedindo autorização para o Sr.
Pinto Coelho depor.
Comunica estarem na Mesa, para os efeitos devidos, os Decretos-Leis n.ºs 36.104, 36.107 e 86.108.
Comunica que o Sr. Ministro das Obras Públicas, acompanhado de técnicos especialistas, esteve no
Palácio a estudar a forma mais eficiente de melhorar as condições acústicas da sala.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelo Sr. Mendes Correia, fornecidos pelos Ministérios da
Educação Nacional e das Finanças.
Diz estarem na Mesa, enviados pela Presidência do Conselho, certos elementos requeridos pelo Sr.
Araújo Correia.
Diz estar na Mesa um ofício do Tribunal do Trabalho de Lisboa solicitando autorização para o Sr. João
Amaral depor naquele Tribunal.
Diz estar na Mesa um ofício do 5.º tribunal cível de Lisboa solicitando autorização para o Sr. Côrte-real
depor.
Diz que transmitirá ao Governo as sugestões do Sr. João Amaral acerca do caso dos professores do
Instituto Superior de Agronomia.
Refere-se à resolução da crise ministerial.
Comunica estar na Mesa um ofício do Sr. Presidente do Conselho exprimindo o seu reconhecimento e o
do Governo pelo acolhimento da Assembleia Nacional às palavras com que se referiu à remodelação
ministerial, ofício esse que é lido.
Declara estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Educação Nacional em satisfação
de um requerimento do Sr. Marques de Carvalho, e outros do Ministério da Economia satisfazendo um
requerimento do Sr. João das Neves.
Diz estarem na Mesa uma proposta de lei relativa a Carta dos Solos de Portugal, e para os fins do § 3.º
do artigo 109º da Constituição os Decretos-Leis n.ºs 36.110, 36.111, 36.112, 36.115, 36.116 e 36.122.
Propõe que se exprima ao Sr. Subsecretário de Estado das Finanças e Deputado Sr. Dinis da Fonseca o
pesar da Assembleia Nacional pelo falecimento de um seu filho.
Diz estarem na Mesa os elementos enviados pelo Ministro das Colónias em satisfação de um
requerimento do Sr. Luís Pinto Coelho.
Comunica a recepção de um telegrama do Sr. coronel Passos e Sousa exprimindo os seus
agradecimentos pelas saudações que lhe foram dirigidas a propósito do aniversário de 7 de Fevereiro.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei sobre o imposto de sucessões e doações e custas nos inventários
orfanológicos.
Diz estarem na Mesa elementos fornecidos em resposta aos requerimentos dos Srs. Pinto Coelho,
Ernesto Subtil, Mendes de Matos e Henrique Galvão.
Comunica que está na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre o projecto de lei do parcelamento
da serra de Mértola.
Diz estar na Mesa um ofício da polícia judiciária pedindo autorização para o Sr. Ribeiro Ferreira prestar
declarações. Diz estar na Mesa um relatório do Sr. Ministro das Finanças sobre a política monetária,
objecto do aviso prévio do Sr. Bustorff da Silva e que vai ser publicado no Diário das Sessões.
Anuncia o que há ainda para discutir na Assembleia Nacional, o que demanda a prorrogação da sessão
legislativa.
Diz estarem na Mesa os elementos, fornecidos por várias instâncias oficiais, pedidos pelos Srs. Ernesto Subtil,
Carlos Borges, Figueiroa Rego, Nunes Mexia, Mário Madeira, Querubim Guimarães e Bustorff da Silva.
Comunica estarem na Mesa, para os efeitos devidos, os Decretos-Leis n.ºs 36.123, 36.124, 36.132,
36.134, 36.136, 36.142, 36.144, 36.145, 06.147, 36.148, 36.149, 36.155, 36.158, 36.161 e 36.162.
Refere-se de novo à proposta de lei sobre o imposto de sucessões e doações.
Diz estarem na Mesa pedidos de autorização para deporem como testemunhas os Srs. João Amaral e
Ribeiro Casais.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelo Sr. Figueiroa Rego e fornecidos pelo Ministério da
Economia.
Comunica que esteve na Assembleia Nacional o Sr. Subsecretário de Estado das Finanças a agradecer o
voto de sentimento da Assembleia pelo falecimento de seu filho.
Participa a chegada de uma comunicação do Sr. Ministro das Finanças em satisfação de um pedido do
Sr. Bustorff da Silva.
Comunica que o Sr. Presidente do Conselho informou a Assembleia, em aditamento à anterior
comunicação do Sr. Ministro das Finanças sobre créditos abertos à Inglaterra, que não foi solicitada nem
portanto concedida qualquer redução nesse crédito.
Informa que chegou à Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre o projecto de lei do inquilinato, para
o qual cama a atenção das respectivas comissões. Diz estarem na Mesa os elementos pedidos ao
Ministério da Educação Nacional pelo Sr. Mira Galvão.




































Informa estarem na Mesa os elementos, fornecidos pelo Ministério da Economia, pedidos pelos Srs.
Carlos Borges, Alberto Cruz e Figueiroa Rego.
Diz estar na Mesa o relatório geral da comissão de inquérito aos organismos corporativos, enviado pelo
Sr. Mário de Figueiredo, que vai ser distribuído, em suplemento ao Diário das Sessões, pelos Srs.
Deputados.
Comunica que estão na Mesa os elementos, fornecidos pela Emissora Nacional, pedidos pelo Sr. Braga
da Cruz.
Diz estar na Mesa o texto da Comissão de Legislação e Redacção acerca da proposta de lei relativa aos
estabelecimentos fabris do Ministério da Guerra e que é aprovado.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara, Corporativa sobre a proposta de lei, antigo decreto-lei que
restringe o plantio da vinha, que baixará à Comissão de Economia.
Diz estar na Mesa um ofício do juiz do tribunal de Vila Real pedindo autorização para o Sr. Alberto Cruz
depor.
Declara que vai ser enviado à Câmara Corporativa o projecto de lei do Sr. Antunes Guimarães sobre
guarda rural.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobra o projecto de lei relativo à remição de censos,
quinhões e direitos compáscuos, que vai baixar às respectivas comissões.
Comunica que está na Mesa o parecer da Comissão de Contas sobre as da Junta do Crédito Público de
1945.
Diz estar na Mesa uma carta do Sr. Mário Madeira resultante do facto de ter sido nomeado governador
civil de Lisboa.
Felicita, em nome da Assembleia Nacional, o Sr. Mário Madeira por ter sido nomeado governador civil de
Lisboa, devendo esta situação ser apreciada pela Comissão de Legislação e Redacção.
Diz estarem na Mesa o suplemento ao Diário das Sessões com o relatório geral da comissão de inquérito
aos elementos da organização corporativa, o parecer sobre as Contas Gerais do Estado do ano de 1945
e os elementos, fornecidos pelo Ministério da Economia, pedidos pelos Srs. Querubim Guimarães e
Armando Cândido.
Diz estarem na Mesa os elementos pedidos pelo Sr. Querubim Guimarães ao Ministério da Economia e o
parecer da Comissão de Legislação e Redacção sobre a situação parlamentar do Sr. Mário Madeira por
ter sido nomeado governador civil de Lisboa.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei relativa à organização suprema da defesa nacional.
Comunica mais que se encontram na Mesa os Decretos-Leis, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da
Constituição, n.ºs 36.164, 36.167, 36.172, 36.173 e 36.176.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa relativo à proposta de lei do imposto de sucessões e
doações.
Declara ter sido distribuído o parecer da Câmara Corporativa sobre a proposta, de lei de protecção ao
cinema nacional.
Comunica ter chegado o parecer sobre a proposta de lei de organização suprema de defesa nacional.
Chama a atenção da Assembleia para o parecer da Comissão de Legislação e Redacção sobre a situação
do Sr. Mário Madeira e que na sessão seguinte será apreciado.
Diz estarem na Mesa os elementos de informação enviados em satisfação de pedidos dos Srs. Morais
Carrapatoso e Braga da Cruz.
Submete à apreciação da Assembleia o parecer da respectiva comissão sobre a situação parlamentar do
Sr. Mário Madeira, nomeado governador civil de Lisboa.
Diz estarem na Mesa os elementos pedidos pelos Srs. Henrique Galvão e Ricardo Durão.
Diz estar na Mesa um projecto de lei do Sr. Melo Machado sobre a composição do conselho que há-de
julgar reclamações pendentes da Junta Autónoma das Obras de Hidráulica Agrícola.
Comunica que foi recebido na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre a proposta de lei da Carta
dos Solos de Portugal.
Comunica que está na Mesa um pedido de autorização sobre a aquisição à Companhia de Moçambique
de um terreno, na Beira, para a construção de um edifício destinado ao Consulado Britânico, que vai à
Comissão dos Negócios Estrangeiros e será apreciado na próxima sessão.
Diz estarem na Mesa as informações solicitadas pelos Srs. Braga da Cruz, Magalhães Pessoa, Albano de
Magalhães e Mendes de Matos.
Propõe um voto de sentimento pelo falecimento do pai do Sr. Subsecretário de Estado de Agricultura e Deputado.
Lembra a conveniência de a Assembleia, cujos trabalhos vão findar, se manifestar sobre a concessão de
um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para a conversão em decretos da
Assembleia das propostas e projectos de lei votados.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão dos Negócios Estrangeiros respeitante à aquisição de um
terreno destinado à construção da residência do cônsul britânico na Beira.



Faz um resumo da actividade parlamentar durante a presente sessão legislativa e faz várias
considerações de ordem política.

3.ª Sessão Legislativa (1947-1948)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:


































Declara ir proceder-se à eleição dos vice-presidentes e secretários, proclamando, depois daquela
realizada, os eleitos.
Convida para introdutores na sala do Sr. Deputado Albano de Melo os Srs. Sebastião Ramires e Rui de
Andrade.
Diz estar na Mesa uma comunicação do Sr. Deputado Francisco Prieto dizendo ter sido nomeado
interinamente director-geral do ensino liceal, que vai baixar à Comissão de Legislação e Redacção.
Diz que o Sr. Sousa Pinto comunicou ter sido nomeado presidente do conselho de administração dos
portos do Douro e Leixões, caso que vai baixar a Comissão de Legislação e Redacção.
Comunica que o juiz de direito do 5.º tribunal cível de Lisboa pede autorização para que o Sr. Colares
Pereira possa depor num julgamento.
Relata as informações enviadas em resposta a pedidos dos Srs. Deputados Mário Madeira, Morais Carrapatoso,
Ricardo Durão, Favila Vieira, Figueiroa Rego, Querubim Guimarães, Gaspar Ferreira, Carlos Mendes, Henrique
Galvão, Pedro Cymbron, Borges de Sousa, Ribeiro Casais, Mário Aguiar e Bagorro de Sequeira.
Diz ter chegado à Mesa a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1948, que seguirá
os trâmites devidos.
Comunica o falecimento dos Deputados Joaquim Saldanha e Rocha Paris no intervalo das sessões.
Diz que no interregno faleceram a mãe do Sr. Deputado José Nosolini, a mãe do Sr. Deputado Manuel
Lourinho, o pai do Sr. Deputado Sacadura Botte e o pai do Sr. Deputado Ulisses Cortês, pelo que propõe
votos de sentimento.
Refere-se aos trabalhos pendentes da 3.ª sessão legislativa e à ordem dos trabalhos.
Diz que o Sr. José Nosolini o encarrega de transmitir os agradecimentos pelo voto de sentimento da
Assembleia pelo falecimento de sua mãe.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelos Srs. Favila Vieira, Mendes Correia, Ribeiro Casais e
Bagorro de Sequeira.
Manifesta o seu sentimento pelo grande sinistro ocorrido nas costas do Norte, em que pereceram
numerosos pescadores, e interrompe, em sinal de pesar, a sessão por cinco minutos.
Diz estarem na Mesa os pareceres da Comissão de Legislação e Redacção relativos às perdas de
mandato dos Srs. Sousa Pinto e Fernandes Prieto.
Diz estar na Mesa um ofício pedindo autorização para o Sr. José Esquível depor como testemunha.
Diz estarem na Mesa os elementos pedidos pelo Sr. Mendes Correia ao Secretariado Nacional da
Informação, Cultura Popular e Turismo.
Diz estarem na Mesa as contas gerais do Estado referentes ao ano de 1946.
Diz estarem na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre a proposta de lei de receitas e despesas
para 1948, os esclarecimentos acerca desta enviados pelo Sr. Ministro das Finanças e os elementos
solicitados pelo Sr. Cincinato da Costa.
Diz estar na Mesa um ofício do 2.º juízo correccional do Porto pedindo autorização para o Sr. Sá
Carneiro poder depor.
Comunica ter na Mesa uma carta do Sr. Pinto Coelho pedindo escusa de fazer parte da Comissão de
Legislação e Redacção.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Legislação e Redacção sobre a situação parlamentar do Sr.
Pastor de Macedo.
Põe à discussão da Assembleia os pareceres da Comissão de Legislação e Redacção acerca das situações
parlamentares dos Srs. Sousa Pinto e Francisco Prieto.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
86.632, 36.635,36.640, 36.646, 36.647, 36.652 e 36.657.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Redacção para dar a redacção final à proposta de lei de
autorização de receitas e despesas para 1948.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre o projecto de lei relativo ao julgamento de
reclamações em matéria de hidráulica agrícola.
Comunica o falecimento da esposa do Sr. Carlos Mendes, propondo um voto de sentimento.
Diz estar na Mesa um ofício da Presidência do Conselho remetendo uma nota do Ministério dos Negócios
Estrangeiros acerca da aquisição de um terreno em Lourenço Marques destinado ao consulado britânico.
Diz estarem na Mesa o relatório e contas da Junta do Crédito Público relativas ao ano de 1946.
Diz que o 4.º juízo criminal de Lisboa pede autorização para o Sr. Duarte Silva depor.
Diz estarem na Mesa, para o disposto no § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
36.664, 36.665, 36.670, 06.671, 36.672, 36.673, 36.681, 36.697, 36.698 e 36.700.




































Diz encontrar-se na Mesa o parecer da Comissão de Legislação e Redacção acerca das dúvidas
apresentadas pelo Sr. Duarte Silva a respeito da sua situação parlamentar.
Diz ir submeter à apreciação da Assembleia o parecer da Comissão de Legislação e Redacção acerca da
situação do Sr. Pastor de Macedo.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados de várias instâncias pelos Srs. Cortês Lobão, Figueiroa
Rego, Mira Galvão e Borges de Sousa com outros Srs. Deputados.
Diz estar na Mesa um pedido de autorização do juiz do 4.º tribunal cível do Porto para os Srs. Albano de
Magalhães e Mendes Correia deporem como testemunhas.
Refere-se a consulta do Sr. Duarte Silva sobre a aceitação do cargo de agente consular da França em
Cabo Verde, sobre o qual já existe parecer da Comissão de Legislação e Redacção.
Comunica o falecimento do pai do Sr. Armando Cândido, sobre o qual manifesta o seu pesar em nome
da Assembleia Nacional.
Propõe um voto de profundo sentimento pelo falecimento do Sr. Tenente-coronel Silva e Costa, genro
do Sr. Presidente da República, em consequência de desastre ocorrido a bordo do vapor Rovuma.
Exprime em nome da Assembleia Nacional o pesar pelo falecimento da mãe do Sr. Deputado Cerveira
Pinto.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Legislação e Redacção acerca da situação parlamentar do
Sr. Sá Viana, e que será impresso.
Comunica o pedido do juiz síndico da Câmara de Falências de Lisboa pedindo autorização para o Sr.
Henrique Galvão depor num inquérito aos serviços radioeléctricos da Administração-geral dos CTT.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre o projecto de lei relativo a feriados e
descanso semanal.
Transmite o agradecimento do Sr. Armando Cândido, por não poder tomar parte nas próximas sessões,
pelo voto de pesar da Assembleia Nacional pelo falecimento de seu pai.
Comunica que o Sr. Cerveira Pinto o encarregou de transmitir à Assembleia Nacional o seu
agradecimento pelo voto de pesar pelo falecimento de sua mãe.
Comunica que o Sr. Abranches Martins foi nomeado juiz do Tribunal de Contas, pelo que a Comissão de
Legislação, e Redacção se tem de pronunciar.
Diz estarem na Mesa as informações solicitadas pelo Sr. Águedo de Oliveira acerca de produtos
farmacêuticos.
Julga que a Assembleia Nacional acompanha os sentimentos dos Srs. Presidentes da República e do
Conselho pela morte de Gandhi e acrescenta os de repulsa pelo crime praticado.
Explica, em reforço das considerações do Sr. Mário de Figueiredo, os motivos de não ter dado
conhecimento de uma exposição recebida na Mesa e referente ao Sr. Ministro da Guerra.
Diz estar na Mesa uma moção dos Srs. Nunes Mexia e Cortês Lobão relativa ao aviso prévio acerca do
problema do pão e do trigo.
Diz ter chegado à Mesa uma proposta de lei sobre questões conexas com o problema da habitação,
havendo conveniência, pelo pouco tempo que resta da sessão legislativa, uma interrupção para melhor
estudo da mesma proposta pela Câmara Corporativa, ao mesmo tempo que, se a Assembleia o
entender, uma comissão eventual desta irá trabalhando sobre o mesmo diploma.
Declara que, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, chegaram à Mesa os Decretos-Leis
n.ºs 36.701, 36.703, 36.707, 36.715, 36.718, 36.719, 36.720, 36.721, 36.723, 36.724, 36.725, 36.726 e
36.731.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Instituto Nacional do Trabalho e Previdência, a
requerimento do Sr. Braga da Cruz.
Informa que breve será distribuído o parecer sobre as contas gerais do Estado de 1946.
Declara ir submeter à Assembleia Nacional a situação parlamentar do Sr. Sá Viana.
Põe à apreciação da Assembleia Nacional a proposta do Sr. Mário de Figueiredo relativa à existência de
uma comissão eventual para o estudo da proposta de lei sobre questões conexas com o problema da
habitação.
Interrompe o funcionamento efectivo da Assembleia Nacional, que reabrirá em 9 de Março próximo.
Diz estarem na Mesa os elementos de informação solicitados pelo Sr. Henrique Galvão e Pacheco de
Amorim.
Diz estar na Mesa um pedido do juiz do 2.º juízo correccional do Porto para o Sr. Sá Carneiro depor.
Apresenta, em nome da Assembleia Nacional, os pêsames ao Sr. Bustorff da Silva pelo falecimento de
sua mãe, e também ao Sr. Marques Teixeira pelo falecimento de seu pai.
Refere-se a chegada do 1.º volume do parecer sobre as contas gerais do Estado de 1946.
Comunica o pedido do administrador do 3.º bairro de Lisboa no sentido de ali depor o Sr. Colares Pereira.
Diz encontrar-se na Mesa um acórdão do Tribunal de Contas sobre as contas da Junta do Crédito Público
da gerência de 1946 e que será publicado no Diário das Sessões.































Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pela Inspecção dos Espectáculos e requeridos pelo Sr.
Querubim Guimarães.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa relativo ao projecto de lei sobre o fomento de caça
e pesca desportivas, que vai baixar às comissões respectivas.
Diz estarem na Mesa as informações solicitadas pelo Sr. Henrique Galvão à Direcção-geral de Fomento
Colonial.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Legislação e Redacção sobre a situação parlamentar do Sr.
Abranches Martins, que vai ser publicado com a carta do Sr. Deputado que o motivou.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelo Sr. Figueiroa Rego e enviados pela Direcção-Geral
dos Serviços Pecuários.
Anuncia a prorrogação da sessão legislativa a fim de se discutir o projecto de lei do Sr. Sá Carneiro
acerca do inquilinato juntamente com a proposta de lei relativa às questões conexas com o problema da
habitação.
Julga interpretar os sentimentos da Assembleia Nacional manifestando o seu pesar pelos falecimentos
da esposa do Sr. Antunes Guimarães e da mãe do Sr. Pacheco de Amorim.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Educação Nacional a pedido do Sr. Rui
de Andrade, e pelos serviços agrícolas e produtores de trigo a pedido do Sr. Mira Galvão.
Declara ir submeter à Assembleia Nacional a situação do Sr. Abranches Martins.
Comunica a próxima distribuição do parecer relativo à proposta de lei relativa às questões conexas com
o problema da habitação, indicando a marcha da respectiva apreciação.
Comunica estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa relativo à proposta de lei sobre questões
conexas com o problema da habitação, bem como o parecer da mesma Câmara relativo ao projecto de
lei sobre conservação e melhoramento doe monumentos nacionais. Estão também na Mesa os
elementos pedidos pelo Sr. Albano de Magalhães ao Ministério da Educação Nacional.
Elucida que o decreto-lei cuja publicação foi estranhada pelo Sr. Bustorff da Silva, por se estar a discutir
o problema da habitação, trata da forma do reconhecimento de utilidade pública das expropriações
requeridas, por certas empresas.
Submete à votação da Assembleia Nacional a proposta do Sr. Mário de Figueiredo para que uma
representação desta vá cumprimentar S. Ex.ª o Presidente da República pela passagem do 20.º
aniversário do exercício deste alto cargo e indica, em vista da aprovação da proposta por unanimidade,
os Srs. Deputados que com a Mesa terão de cumprir tais desejos.
Comunica os agradecimentos do Sr. Presidente da República pelas homenagens da Assembleia Nacional
pelo 20.º aniversário da sua investidura, transmitida pela Mesa e Srs. Deputados indicados para
acompanharem esta.
Diz estarem na Mesa os decretos-lei que cita para os fins do § 8.º do artigo 109.º da Constituição.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelo Sr. Cancela de Abreu ao Instituto Nacional do
Trabalho e Previdência.
Comunica a apresentação, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, dos Decretos-Leis
n.ºs 36.741, 36.742, 36.816, 36.823, 36.826, 36.827, 36.828, 36.830 e 36.832.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelo Sr. Cancela de Abreu ao Ministério das Obras
Públicas.
Designa uma deputação de Srs. Deputados, que juntamente com a Mesa irá manifestar ao Sr.
Presidente do Conselho as homenagens da Assembleia Nacional pela passagem do 20.º aniversário da
sua entrada no Governo e como expressão máxima dessas homenagens levanta a sessão.
Comunica que a deputação da Assembleia para apresentar ao Sr. Presidente do Conselho as suas
felicitações pelo 20.º aniversário da sua ascensão ao Poder foi recebida por S. Ex.ª, que agradeceu
essas felicitações no momento a depois no próprio edifício da Assembleia.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para a última redacção do projecto
de lei do inquilinato e questões conexas com o problema da habitação.
Agradece aos Srs. Deputados, as facilidades que lhe concederam para o bom desempenho da sua missão.

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:







Diz ir realizar-se a eleição para vice-presidentes e secretários da Mesa.
Comunica ter sido enviado pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros o relatório da Conferência
Internacional Parlamentar de Génova.
Diz ter sido recebido na Mesa o Anuário Estatístico.
Expõe a situação do Sr. França Vigon pela sua nomeação para chefe de repartição do Instituto Nacional
do Trabalho e Previdência.
Expõe a situação do Sr. Águedo de Oliveira por ter sido nomeado definitivamente juiz presidente do
Tribunal de Contas.


































Comunica que durante o intervalo das sessões foram recebidas as informações solicitadas pelos Srs.
Paulo Cancela de Abreu e Figueiroa Rego e actualmente as informações pedidas pelo Sr. Melo Machado.
Comunica que está na Mesa um ofício do juiz do tribunal da comarca de Aveiro pedindo autorização para
depor nesse tribunal o Sr. Gaspar Ferreira.
Diz, para efeitos de estudo e discussão, estar na Mesa a proposta de lei de autorização de receitas e
despesas para o ano de 1949, que já foi enviada à Câmara Corporativa.
Diz estarem na Mesa as contas gerais do Estado referentes do ano de 1947.
Propõe votos de sentimento pelos falecimentos dos Srs. Jacinto Bicudo de Medeiros e Jorge Viterbo
Ferreira.
Manifesta o pesar da Assembleia Nacional pelos falecimentos das mães dos Srs. Marques Teixeira e Lima
Faleiro e de uma filha do Sr. Dinis da Fonseca.
Refere-se, com palavras de sentimento, propondo que no Diário das Sessões fique exarado o pesar da
Assembleia Nacional pela explosão ocorrida na fábrica de explosivos da Amora.
Lembra a passagem do aniversário do Sr. Presidente da República.
Diz estar na Mesa uma exposição do Sr. Albano Homem de Melo sobre a situação que lhe foi criada por
ter sido nomeado presidente da Comissão Delegada para o Comércio Externo e que vai enviar à
Comissão de Legislação e Redacção.
Diz estarem na Mesa as informações solicitadas pelo Sr. Henrique Galvão ao Ministério das Obras
Públicas.
Diz estarem na Mesa ofícios de juízos, um pedindo para depor o Sr. Albano de Magalhães, outro para
depor o Sr. André Navarro e ainda outro para deporem os Srs. Querubim Guimarães e Gaspar Ferreira.
Diz ter já sido distribuído pelos Srs. Deputados o parecer da Câmara Corporativa sobre a proposta de lei
de autorização de receitas a despesas para 1949, como ao dispor daqueles fica um dossier contendo
esclarecimentos a essa proposta de lei.
Interpreta, em nome da Assembleia Nacional, os sentimentos de profundo pesar pelo falecimento do pai
do Sr. Luís Teotónio Pereira.
Agradece à Assembleia Nacional os cumprimentos que lhe foram dirigidos pelo Sr. Mário de Figueiredo
por ter saído ileso de um acidente de viação.
Considera necessário o parecer da Câmara Corporativa para os dois artigos propostos pelo Sr. Braga da
Cruz à proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1949, concordando com um
requerimento deste Sr. Deputado para que se convertam num projecto de lei, e propõe um voto de
confiança á Comissão de Legislação e Redacção para dar forma definitiva àquela proposta de lei.
Comunica à Assembleia Nacional que o Sr. Armando Cândido de Medeiros foi nomeado presidente da
Junta Geral do Distrito Autónomo de Ponta Delgada, sobre que vai ser ouvida a Comissão de Legislação
e Redacção.
Diz ter na Mesa um ofício do juízo da 1.ª vara cível da comarca de Lisboa pedindo autorização para ser
ouvido como testemunha o Sr. André Navarro.
Diz estar na Mesa um pedido idêntico ao anterior para serem ouvidos os Srs. Querubim Guimarães e
Gaspar Ferreira.
Diz estarem na Mesa o relatório e contas da Junta do Crédito Público, que vão baixar à Comissão de
Contes.
Diz estarem na Mesa as informações solicitadas pelos Srs. Braga da Cruz, Duarte Silva, Salvador
Teixeira, Querubim Guimarães, Cincinato da Costa, Carlos Borges e Antunes Guimarães.
Propõe um voto de sentimento pelo grande desastre, que houve em Cabo Verde com o desabamento de
um muro, que fez muitas vítimas.
Designa as deputações que, segundo aprovação da Assembleia Nacional, irão ao Chefe do Estado, a S. Ex.ª o
Núncio Apostólico e a Sua Eminência o Cardeal Patriarca apresentar os votos da Assembleia Nacional.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei sobre o ensino particular.
Comunica que o Chefe do Estado recebeu a deputação da Assembleia Nacional encarregada de
apresentar a S. Ex.ª os cumprimentos e homenagens, que agradeceu.
Diz estar na Mesa um ofício do juiz de direito da comarca de Alenquer pedindo autorização para o Sr.
Melo Machado depor naquele tribunal.
Diz estar na Mesa um ofício do juiz cível do tribunal do Porto pedindo autorização para o Sr. Henrique
Galvão depor.
Comunica a chegada à Mesa dos elementos referentes à colónia de Angola solicitados pelo Sr. Henrique
Galvão.
Diz estarem na Mesa, paira os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
37.204, 37.209, 37.210, 37.213, 37.218, 37.223, 37.224, 37.226, 37.227, 37.228, 37. 37.230, 37.231,
37.232, 37.234, 37.236, 37.237, 37.244, 37.245, 37.246, 37.247, 37.248, 37.249, 37.251, 37.256,
37.260, 37.264, 37.271, 37.273, 37.280, 37.281 e 37.318.






































Diz estar na Mesa um pedido do juiz de direito da comarca de Setúbal para os Srs. Bustorff da Silva e
Henrique Tenreiro serem ouvidos.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei que define as normas a observar na luta contra as doenças contagiosas.
Diz estar na Mesa um ofício da Presidência do Conselho comunicando que, pelo Ministério das Colónias,
foram dadas instruções, no sentido de o Sr. Henrique Galvão poder consultar os documentos que
solicitou.
Diz estarem também na Mesa os elementos fornecidos pelo Instituto Nacional do Trabalho e Previdência
a requerimento do Sr. Nunes Mexia.
Diz estar na Mesa o pedido do juiz de direito da comarca da Feira para o Sr. Belchior da Costa depor.
Diz estarem na Mesa os pareceres da Comissão de Legislação e Redacção sobre as situações
parlamentares dos Srs. Albano Homem de Melo e Armando Cândido de Medeiros.
Diz estar na Mesa um ofício do juiz de direito da comarca da Feira solicitando autorização para o Sr.
Belchior da Costa depor.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei com alterações à lei do recrutamento e serviço militar.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados de várias instâncias pelos Srs. Henrique Galvão, Figueiroa
Rego e Salvador Teixeira.
Diz terem sido publicados os pareceres, da Comissão de Legislação e Redacção sobre a situação
parlamentar dos Srs. Albano Homem de Melo e Armando Cândido de Medeiros.
Diz estarem, ma Mesa o relatório e declaração da Direcção-Geral do Tribunal de Contas relativos ao ano
de 1947.
Põe à discussão e votação os pareceres da Comissão de Legislação e Redacção sobre a situação
parlamentar dos Srs. Albano Homem de Melo e Armando Cândido de Medeiros.
Diz estar na Mesa um ofício do Gabinete do Sr. Ministro das Colónias comunicando que, se houver
impossibilidade de se tirarem cópias, estão ao dispor para consulta do Sr. Bustorff da Silva os
documentos que requereu.
Declara que prorroga por trinta, dias o funcionamento da Assembleia Nacional.
Diz estarem na Mesa os documentos pedidos pelo Sr. Pinto Basto sobre a Orquestra Sinfónica Nacional.
Diz terem chegado à Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Colónias respeitantes à matéria
versada no seu aviso prévio pelo Sr. Henrique Galvão, ficando ao seu dispor.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei sobre exploração portuária.
Diz estarem na Mesa os esclarecimentos enviados pela Comissão Reguladora das Moagens de Ramas, a
propósito de algumas afirmações dos Srs. Rui de Andrade e Henrique Galvão.
Presta informações sobre os assuntos que há para discussão, a propósito do pedido de urgência
requerido pelo Sr. Paulo Cancela de Abreu para o seu projecto de lei sobre abandono de família.
Apresenta, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.º 37.323, 37.325,
37.327, 37.329, 37.331, 37.332, 37.333, 37.340, 37.347, 37.348, 37.350, 37.351, 37.352, 37.353,
37.354, 37.357 e 37.358.
Diz ter sido distribuída na Assembleia Nacional a separata da proposta de lei sobre exploração portuária
e bem assim o seu parecer.
Diz, em resposta a uma observação do Sr. Melo Machado, ter sido mandada distribuir pela Assembleia
Nacional a separata da proposta de lei relativa à exploração portuária, e bem assim estar na Mesa o
parecer da Câmara Corporativa sobre a proposta de lei relativa ao recrutamento e serviço militar.
Diz estarem na Mesa o parecer sobre as contas gerais do Estado relativas ao ano de 1947, as
informações pedidas pelo Sr. Paulo Cancela de Abreu aos Ministérios do Interior e da Justiça e o parecer
da Câmara Corporativa sobre a proposta de lei relativa à luta contra as doença contagiosas.
Profere palavras de sentimento pelo falecimento do Sr. Dr. Mário Pais de Sousa, antigo Deputado,
propondo um voto de pesar.
Diz terem chegado ao Ministério do Interior os elementos pedidos pelo Sr. Paulo Cancela de Abreu e
também do Instituto Nacional de Estatística os elementos solicitados pelo Sr. Ricardo Spratley.
Diz estar na Mesa o parecer das contas públicas da Junta do Crédito Público referentes ao ano de 1947.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre a proposta de lei em que se transformou o
decreto-lei relativo às estradas nacionais.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelo Sr. Cerqueira Gomes, fornecidos pelo Ministério das
Comunicações.
Diz estar na Mesa o Tratado do Atlântico Norte para ratificação e que vai baixar, para parecer, à Câmara
Corporativa e depois às comissões da Assembleia Nacional.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelo Sr. Albano de Magalhães ao Ministério das Finanças.
Diz estarem na Mesa os pareceres da Câmara Corporativa sobre os projectos de lei respeitantes a
amnistia dos crimes políticos e faltas disciplinares e ao abandono da família e ainda os elementos
pedidos pelo Sr. Mário de Figueiredo ao Ministério da Educação Nacional.















Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelo Sr. Cerqueira Gomes ao Subsecretariado de Estado
das Corporações e Previdência Social.
Diz estarem na Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
37.360, 37.367, 37.368, 37.369, 37.372, 37.374, 37.375, 37.377, 37.379, 37.381, 37.384, 37.386,
37.387, 37.388 e 37.390.
Dá explicações sobre a maneira como se vai votar a proposta de lei em que se converteu o decreto-lei
que trata do Regulamento das Estradas Nacionais.
Diz estarem na Mesa, enviadas pela Presidência do Conselho, as explicações relativas a uma intervenção
do Sr. Cerqueira Pinto sobre caixas de previdência.
Declara que, por falta de tempo, não pode dar a palavra ao Sr. Borges de Sousa, que desejava
manifestar o agradecimento da população de S. Miguel pelo bom resultado das negociações para a
abertura dos mercados para os ananases e pedir a aprovação do plano de repovoamento florestal do
distrito ide Ponta Delgada e a colocação de famílias micaelenses nas colónias, e ao Sr. Bernardes
Pereira, que desejava tratar da crise do Douro.
Refere-se aos trabalhos parlamentares decorridos na legislatura que finda e a sua acção na direcção
desses trabalhos.
Diz ter sido a convocação extraordinária da Assembleia Nacional para ela se pronunciar sobre a
ratificação do Pacto do Atlântico Norte, informando que usará da palavra o Sr. Presidente do Conselho.
Indica o dia da discussão do Pacto do Atlântico Norte e convoca as Comissões dos Negócios Estrangeiros
e de Defesa Nacional para a apreciação do mesmo.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos, por várias instâncias oficiais e solicitados pelos Srs.
Cerqueira Gomes, Paulo Cancela de Abreu e Rui de Andrade.
Comunica ter sido recebida uma resolução do Dail Eiream acerca dos seis condados do Norte da Irlanda.
Palavras do Sr. Presidente da Assembleia sobre o Pacto do Atlântico Norte, sua discussão e ratificação.

V Legislatura (1949-1953)

1.ª Sessão Legislativa (1949-1950)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:


















Agradece a sua eleição, faz considerações de ordem política, refere-se com elogio ao antigo Presidente
da Câmara Corporativa, Dr. José Gabriel Pinto Coelho, e ao actual, Dr. Marcelo Caetano, ao Sr.
Presidente da República, a propósito do seu 80.º aniversário natalício, manifesta a esperança de um
melhor futuro, lembra que se pense na comemoração do 25.º ano do Estado Novo e apresenta os seus
cumprimentos à Mesa provisória, saúda os seus colegas actuais vice-presidentes e secretários, e
agradece aos antigos secretários a sua colaboração.
Nomeia a deputação que há-de receber o Sr. Presidente da República na sessão solene.
Lê a mensagem de S. Ex.ª o Presidente da República dirigida à Assembleia Nacional no acto da sessão
solene.
Em nome de S. Ex.ª o Presidente da República declara inaugurada a V Legislatura.
Comunica terem chegado à Mesa as Contas Gerais do Estado de 1948, que vão baixar à Comissão de
Contas Públicas.
Diz ter também chegado à Mesa a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1950, que
vai ser enviada à Câmara Corporativa, para parecer, e às Comissões de Finanças e Economia da
Assembleia Nacional.
Diz estar na Mesa um pedido do Governo Britânico para a cedência de um terreno na Beira para
instalação do consulado inglês, pedido esse que vai baixar à Comissão dos Negócios Estrangeiros.
Diz estar na Mesa idêntico pedido do Governo Americano para o consulado em Luanda, que vai baixar à
mesma Comissão.
Diz estar na Mesa um pedido do 7.º juízo cível de Lisboa pedindo autorização para depor, como
testemunha, o Sr. Manuel Múrias.
Diz estarem na Mesa as informações solicitadas pelo Sr. Cerveira Pinto na legislatura anterior.
Diz ir proceder-se às eleições das Comissões de Economia e Finanças.
Diz estarem na Mesa os elementos do Ministério do Interior solicitados pelos Srs. Paulo Cancela de
Abreu é Cerqueira Gomes.
Diz estar na Sala dos Passos Perdidos, para tomar posse, o Sr. Sócrates da Costa, designando os Srs.
Manuel Ribeiro Ferreira e Pinto Meneres para introduzirem aquele senhor.
Diz que no interregno parlamentar o Brasil celebrou os centenários do nascimento de Joaquim Nabuco e Rui
Barbosa e julga que a Assembleia Nacional desejará manifestar a sua comunhão a essas comemorações.
Comunica que a Comissão de Economia escolheu para presidente o Sr. Melo Machado e secretário o Sr.
Matos Taquenho e que a Comissão de Finanças escolheu para presidente o Sr. Joaquim Mendes do
Amaral e secretário o Sr. Alberto de Araújo.



































Diz estarem na Mesa os esclarecimentos à proposta de lei de autorização de receitas e despesas para
1950, enviados pelo Ministério das Finanças, que vão ser remetidos às Comissões de Finanças e de
Economia e que ficam também à disposição dos Srs. Deputados.
Comunica que se encontra na Sala dos Passos Perdidos o Sr. António Maria da Silva, Deputado por
Macau, e convida os Srs. Sarmento Rodrigues e Duarte Silva a acompanharem-no à Sala.
Suspende a sessão por cinco minutos, em vista das manifestações da Assembleia Nacional às palavras
pronunciadas por alguns Srs. Deputados de homenagem ao antigo Presidente da República Sidónio Pais.
Comunica estarem na Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
37.640, 37.642, 37.643, 37.649, 37.650, 37.651, 37.652 e 37.655.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Interior a requerimento do Sr. Jacinto
Ferreira.
Diz ir proceder-se às eleições das Comissões dos Negócios Estrangeiros, de Contas Públicas e de
Legislação e Redacção.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para a redacção dos diplomas
votados.
Comunica a presença na Sala dos Passos Perdidos do Sr. Castilho Noronha, Deputado pela Índia, e
convida os Srs. Quelhas Lima e Cerveira Pinto a acompanhá-lo à Sala.
Comunica que durante as últimas férias faleceu a mãe do Sr. Carlos Moreira, pelo que propõe um voto
de sentimento.
Diz estarem na Mesa os documentos solicitados pelo Sr. Salvador Teixeira. Mais diz estar na Mesa um
pedido de autorização do Governo Britânico para a compra de um prédio destinado ao consulado da
Rodésia do Sul na Beira.
Diz estar na Mesa um ofício do juiz de direito do 7.º juízo cível da comarca de Lisboa pedindo
autorização para o Sr. Manuel Múrias depor como testemunha.
Diz, estarem na Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os seguintes Decretos-Leis
n.ºs 37.658, 37.659, 37.660, 37.666, 37.668, 37.671, 37.676, 37.679, 37.684, 37.687, 37.689, • 87.690,
37.692, 37.694, 37.700, 37.701, 37.702, 37.704, 37.705, 37.707, 37.710, 37.711, 37.712, 37.713,
87.716, 37.717, 37.718, 37.719, 37.720, 37.722, 37.724, 37.725, 37.726, 37.729 e 37.730.
Diz estar na Mesa um ofício do Sr. Ministro da Economia com esclarecimentos sobre o assunto tratado
pelo Sr. Antunes Guimarães, no que toca às verbas da ajuda americana a Portugal, e que foi lido.
Diz estar na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 37.731
relativo à isenção de direitos de importação de 600 toneladas de carne congelada.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados de várias instâncias oficiais pelos Srs. Jacinto Ferreira,
Pinto Barriga, Amaral Neto, Miguel Bastos e Santos Bessa.
Diz estar na Mesa um pedido do Sr. Desembargador Alves Ferreira, instrutor de um processo disciplinar,
no sentido de poder ouvir os Srs. Ulisses Cortês, França Vigon, Soares da Fonseca, Marques de
Carvalho, Santos da Cunha e Manuel Múrias.
Declara que veio das Comissões de Legislação e Redacção e de Defesa Nacional o projecto de lei do Sr. Botelho
Moniz sobre uma amnistia e revogação das leis de banimento, que vai ser enviado à Câmara Corporativa.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados de várias instâncias pelos Srs. Manuel Lourinho e Galiano
Tavares.
Diz estarem na Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
37.732, 37.734 e 37.736.
Diz ter o juiz de direito do 2.º juízo criminal do Porto pedido autorização para o Sr. Vasco Mourão
prestar um depoimento.
Diz estar na Mesa um pedido do juiz de direito do 1.º juízo cível da comarca de Lisboa pedindo
autorização para o Sr. João do Amaral poder depor.
Diz ter o juiz de direito da 2.ª vara cível de Lisboa pedido autorização para deporem os Srs. Lopes da
Fonseca, José Cabral e Soares da Fonseca.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelos Srs. Pimenta Prezado e Galiano Tavares.
Diz estar na Mesa um ofício do juízo de direito da comarca de Aveiro pedindo autorização para o Sr.
Gaspar Ferreira depor.
Diz estar na Mesa um ofício da Polícia Judiciária pedindo autorização para o Sr. Carlos Moreira depor.
Comunica estarem na Mesa as contas de gerência da Junta de Crédito Público relativas ao ano de 1948.
Declara irem ler-se as explicações do Sr. Ministro da Economia sobre a acção dos serviços florestais, a
que se referiram os Srs. Elísio Pimenta, Domingues Basto e Pinto Barriga.
Diz estarem na Mesa os elementos do Ministério das Colónias solicitados pelo Sr. Pinto Barriga.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelos Srs. Amaral Neto e Magalhães Ramalho.
Diz estarem na Mesa uma nota de aviso prévio do Sr. Pinto Barriga sobre a posição do Ministério dos
Estrangeiros, em face da nossa renovada política económica externa e de relações interministeriais.




































Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelos Srs. Manuel Lourinho, Pinto Barriga e Mendes do
Amaral.
Diz ter falecido a mãe do Sr. Daniel Barbosa, pelo que manifesta, em nome da Assembleia, o seu pesar,
que transmitirá ao Sr. Deputado.
Diz estarem na Mesa, para os fins do § 8.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
37.739, 37.742 e 37.743.
Diz ter tido conhecimento do falecimento do Sr. Dr. Joaquim Rodrigues de Almeida, antigo Deputado à
Assembleia Nacional, pelo que, julgando interpretar os sentimentos da Assembleia, propõe um voto de
sentimento.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelos Srs. Jacinto Ferreira e Manuel Lourinho.
Diz estar na Mesa um pedido do 2.º juízo criminal de Lisboa pedindo a comparência do Sr. Duarte Silva
para depor como testemunha.
Comunica a apresentação, pelo Sr. Tito Arantes, de um projecto de lei que introduz alterações na lei do
inquilinato.
Interrompe a sessão legislativa.
Diz estarem na Mesa elementos enviados por várias instâncias a solicitação dos Srs. Jacinto Ferreira,
Pinto Barriga, Marques Teixeira, Cortês Lobão, Santos Bessa, Manuel Lourinho, Carlos Moreira, João
Ameal, Sousa Campos, Mário de Figueiredo, Miguel Basto, Águedo de Oliveira, Gastão Figueira, Pedro
Cymbron e Armando Cândido.
Diz estar na Mesa uma carta do Sr. Daniel Barbosa agradecendo os pêsames da Assembleia pelo
falecimento de sua mãe.
Diz estar na Mesa um ofício do 1.º juízo cível de Lisboa pedindo autorização para o Sr. João do Amaral
depor.
Diz ir ler-se uma proposta da Comissão de Legislação e Redacção sobre a antecipação da época da
revisão da Constituição.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei sobre protecção ao teatro português, acompanhada do parecer
da Câmara Corporativa, e que vai baixar à comissão respectiva.
Diz que, em face das considerações feitas sobre o caso de Goa e dos aplausos unânimes que tiveram,
pedirá ao Sr. Ministro das Colónias que, por intermédio do governador da Índia, seja transmitido aos
habitantes da Índia que a Assembleia Nacional e toda a comunidade portuguesa estão com eles.
Diz estarem na Mesa os elementos pedidos pelo Sr. Pinto Barriga ao Ministério do Interior.
Diz estarem na Mesa as explicações que o Sr. Ministro das Obras Públicas envia sobre a intervenção do
Sr. Melo e Castro quando do aviso prévio concernente à crise no Alentejo.
Diz proceder-se à eleição da Comissão de Educação Nacional.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos por várias instâncias oficiais e solicitadas pelos Srs.
Cerveira Pinto, Águedo de Oliveira, Mário de Figueiredo, Amaral Neto e Jacinto Ferreira.
Diz estarem na Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 37.745
e 37.746 e ainda a proposta de lei, com o parecer da Câmara Corporativa, acerca da reorganização das
escolas de belas-artes.
Diz estarem na Mesa os elementos enviados pelo Ministério da Economia, a pedido do Sr. Pinto Barriga,
e igualmente se encontra na Mesa um ofício do 2.º juízo criminal do Porto pedindo autorização para o
Sr. Vasco Mourão depor.
Diz ter chegado à Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei em que se
transformou o Decreto-Lei n.º 37.710, que reorganiza os serviços meteorológicos das colónias.
Diz ir ler-se a resposta do Sr. Subsecretário de Estado da Assistência Social enviada por intermédio da
Presidência do Conselho às considerações do Sr. Marques de Carvalho.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados de vários serviços pelos Srs. Jacinto Ferreira, Daniel
Barbosa e Mário de Figueiredo.
Diz estarem na Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 37.,
37.778, 37.779 e 37.781.
Diz estarem na Mesa, fornecidos por vários Ministérios, as informações solicitadas pelos Srs. Ribeiro
Casais e Paulo Cancela de Abreu.
Responde ao Sr. Botelho Moniz acerca da demora ma discussão de um seu projecto de lei sobre uma
amnistia e revogação da lei que baniu do País a família de Bragança.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelos Srs. Elísio Pimenta, Pinto Barriga, Jacinto Ferreira e
Paulo Cancela de Abreu.
Diz ir proceder-se à eleição das Comissões de Colónias e de Obras Públicas e Comunicações.
Diz estarem na Mesa e que vão ser publicados no Diário uns esclarecimentos do Instituto Nacional de
Estatística acerca de umas considerações do Sr. Domingues Basto.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre o projecto de lei relativo a uma amnistia.








































Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 37.786
e 37.888.
Diz estarem na Mesa as informações solicitadas pelos Srs. Marques Teixeira e esclarecimentos, que vão
ser lidos, do Ministério da Economia sobre o que disse o Sr. Sá Carneiro, quanto à farinha de milho
incorporada na de trigo.
Diz estar na Mesa um ofício do 3.º juízo correccional do Porto pedindo autorização para o Sr. Santos da
Cunha depor naquele tribunal.
Diz que na próxima sessão serão postos à votação os textos da Comissão de Legislação e Redacção
sobre os decretos que tratam da revisão constitucional e de compra de um prédio pelo Governo
Britânico para a instalação do consulado da Rodésia do Sul na Beira.
Convoca as Comissões de Colónias e de Obras Públicas para se reunirem e escolherem o presidente,
secretário e relator da proposta de lei que reorganiza os serviços meteorológicos das colónias.
Explica, pelas informações que lhe chegaram, que a demora no envio dos documentos pedidos pelo Sr.
Elísio Pimenta deve-se à circunstância de haver dificuldades na sua pesquisa e concatenação no
Ministério da Economia.
Diz estar na Mesa um ofício da Direcção-Geral das Alfândegas, enviado através da Presidência do
Conselho, referente a um requerimento do Sr. Paulo Cancela de Abreu.
Diz estarem na Mesa os elementos do Ministério da Economia solicitados pelo Sr. Pinto Barriga.
Comunica a constituição da Comissão de Obras Públicas e Comunicações.
Põe à votação os textos da Comissão de Legislação e Redacção mencionados em uma sessão anterior e
informa a constituição da Comissão de Colónias.
Justifica os motivos por que prorroga, por mais trinta dias, o funcionamento da Assembleia Nacional.
Diz estar na Mesa cópia de um ofício da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, enviado pela
Presidência do Conselho acerca de um requerimento do Sr. Pinto Barriga.
Diz estarem também na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Marinha a requerimento do Sr.
Pinto Barriga.
Diz terem chegado os elementos requeridos pelo Sr. Armando Cândido de Medeiros.
Refere-se à marcha da discussão da proposta de lei que cria o Fundo de Teatro em resposta a umas
observações do Sr. Paulo Cancela de Abreu.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a pedido do Sr. Pinto Barriga.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados a serviços oficiais pelos Srs. Jacinto Ferreira e Morais
Alçada.
Diz estar na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 37.792.
Diz estar na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 37.793.
Diz estar na Mesa um pedido de autorização do juiz da comarca de Melgaço para o Sr. Elísio Pimenta
depor como testemunha.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelos Srs. Pinto Barriga e Amaral Neto.
Diz estar na Mesa uma declaração das Comissões de Colónias e de Obras Públicas acerca do decreto-lei
que organiza os serviços meteorológicos.
Diz estarem na Mesa o Decreto-Lei n.º 37.796, para os efeitos do § 3.º do artigo 109,º da Constituição,
a proposta de lei sobre a luta contra a tuberculose, acompanhado do respectivo parecer da Câmara
Corporativa, e os elementos requeridos pelo Sr. Jacinto Ferreira.
Associa-se à homenagem prestada pelo Sr. Paulo Cancela de Abreu ao grande tribuno António Cândido
no centenário do seu nascimento.
Diz que se vão ler os esclarecimentos do Sr. Subsecretário de Estado das Corporações vindos através da
Presidência do Conselho, acerca da Carteira Profissional dos Empregados de Escritório.
Declara interrompido o funcionamento efectivo da Assembleia Nacional durante as férias da Páscoa.
Informa a Assembleia Nacional, em consequência de uma pergunta do Sr. Melo Machado, sobre o
adiantamento do parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei que reforma os serviços de
registo e do notariado e diz estar na Mesa o parecer da mesma Câmara sobre o projecto de lei relativo
às alterações à lei do inquilinato.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelos Srs. Elísio Pimenta, Armando Cândido, Jacinto
Ferreira, Amaral Neto e Pinto Barriga.
Diz estar na Mesa um ofício do Gabinete da Presidência do
Conselho informando que os elementos solicitados pelo Sr. Mendes Correia foram pedidos aos governos
da Guiné, Macau e Timor.
Diz que toda a Assembleia aprova o voto de pesar proposto pelo Sr. Antunes Guimarães pelo desastre
ocorrido no rio Douro.
Diz estar na Mesa o parecer sobre as Contas Gerais do Estado relativas a 1948.
Diz ir proceder-se à eleição das Comissões de Política e Administração-Geral e Local e a de Trabalho e Previdência.

























Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelo Sr. Sá Carneiro ao Ministério das Finanças.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelo Sr. Sousa Meneses e o parecer da Câmara
Corporativa sobre a proposta de lei relativa aos serviços de registo e do notariado.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos ao Ministério das Finanças pelo Sr. Miguel Bastos e o
parecer da Câmara Corporativa acerca do projecto de lei que cria uma nova rubrica, para efeitos de
imposto, na tabela de profissões liberais.
Diz estarem na Mesa, vindos, do Ministério das Colónias, os elementos requisitados pelo Sr. Pinto
Barriga.
Diz que foi distribuído aos Srs. Deputados um suplemento ao Diário do Governo com o relatório do
Tribunal de Contas sobre as Contas Gerais do Estado de 1948.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelo Sr. Pinto Barriga e um pedido da Polícia Judiciária
para o Sr. Manuel Múrias depor.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelo Sr. Joaquim Mendes do Amaral e um ofício do
presidente do tribunal plenário criminal pedindo autorização para a Sr.ª D. Maria Guardiola depor como
testemunha.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados de várias instâncias pelos Srs. Abel de Lacerda, Jacinto
Ferreira, Amaral Neto e Pinto Barriga.
Propõe um voto de sentimento pelos falecimentos do Sr. Dr. Albino Vieira da Rocha e do pai do Sr.
Calheiros Lopes.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelo Sr. Santos Bessa.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelo Sr. Santos da Cunha.
Interrompe, por momentos, a sessão para corresponder aos sentimentos manifestados pela Assembleia
em homenagem ao Sr. Presidente do Conselho pelo 25.º aniversário da sua entrada para o Governo.
Diz estarem na Mesa os esclarecimentos solicitados pelo Sr. Bustorff da Silva sobre bovinos holandeses.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelos Srs. Santos Bessa e Bustorff da Silva.
Esclarece a Assembleia sobre o facto de se não ter discutido na presente sessão legislativa o Decreto-Lei
n.º 37.666.
Diz estar na Mesa um pedido do 8.º juízo cível da comarca de Lisboa pedindo autorização para o Sr.
Pinto Barriga depor como testemunha.
Nomeia uma comissão para tratar da colocação na Sala dos Passos Perdidos de um medalhão em
homenagem à memória do grande tribuno António Cândido.
Lamenta que a escassez de tempo lhe não permita conceder a palavra a alguns Srs. Deputados que a
desejavam usar.
Chama a atenção do Sr. Sousa Meneses para a inconstitucionalidade da sua proposta de aditamento à
base VI da proposta de lei sobre a luta antituberculosa.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para redigir os textos, já aprovados
pela Assembleia Nacional.
Agradece aos Srs. Deputados as facilidades que lhe concederam para o bom desempenho da sua
missão.

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:








Comunica que vão ser introduzidos na sala os Srs. Teófilo Duarte e Dinis da Fonseca e designa os Srs.
Deputados que os hão-de acompanhar.
Apresenta, pela Assembleia Nacional, os cumprimentos aos Srs. Deputados eleitos para vice-presidentes
e secretários, propõe um voto de pesar pelos falecimentos dos Srs. José Cabral e Domingos de Araújo,
refere-se à sua intervenção nas homenagens à missão oficial que acompanhou as relíquias de S. João de
Deus, propõe que se telegrafe ao presidente das Cortes espanholas felicitando a Espanha por se ver
restituída ao pleno convívio internacional e refere-se aos Srs. Deputados que entraram ou saíram do
Governo.
Diz estarem na Mesa a proposta de autorização das receitas e despesas para 1951, com parecer, os
relatórios dos Ministérios relacionados com a execução da Lei de Reconstituição Económica, indo ler-se
uma exposição-síntese dos mesmos, elaborada pelo Sr. Presidente do Conselho.
Diz irem baixar às Comissões de Economia e de Finanças a proposta de lei de autorização de receitas e
despesas para 1951 e o parecer da Câmara Corporativa.
Comunica as informações recebidas de vários serviços públicos em satisfação de requerimentos dos Srs.
Magalhães Ramalho, Elísio Pimenta, Melo Machado, Jacinto Ferreira, Águedo de Oliveira, Pinto Barriga,
Gaspar Ferreira, Miguel Bastos, Cancela de Abreu, Carlos Borges, Carlos Moreira, Pacheco de Amorim e
Oliveira Mourão.








































Diz estar na Mesa uma carta do Sr. Antão Santos da Cunha comunicando ter sido nomeado presidente
do conselho de administração dos portos do Douro e Leixões, pelo que deseja que a Assembleia
Nacional se pronuncie sobre a sua situação parlamentar.
Diz ir proceder-se às eleições de três vogais para a Comissão de Legislação e Redacção, de dois vogais
para a Comissão de Economia e de três vogais para a de Finanças.
Diz estarem na Mesa as Contas Gerais do Estado para 1949 e também as contas da Junta do Crédito
Público do mesmo ano.
Diz estar na Mesa um ofício do 8.º juízo cível da comarca de Lisboa pedindo autorização para o Sr. Pinto
Barriga prestar declarações.
Diz estar na Mesa um ofício do 5.º juízo cível de Lisboa pedindo autorização para o Sr. Lopes da Fonseca
prestar declarações.
Diz estarem na Mesa as informações pedidas pelo Sr. Jacinto Ferreira ao Ministério das Finanças.
Diz estar na Mesa um pedido do Ministério dos Estrangeiros da Grã-Bretanha para a cessão de uma casa
em Lourenço Marques para instalação da residência oficial do seu cônsul-geral.
Diz estar na Mesa uma carta, do Sr. Braga da Cruz comunicando ter tomado posse do lugar de juiz
conselheiro do Tribunal de Contas.
Diz estar na Mesa uma exposição da Direcção-Geral de Administração Política e Civil acerca de
referências feitas pelo Sr. Antunes Guimarães às actividades dos inspectores administrativos.
Comunica uma solicitação do Ministério dos Negócios Estrangeiros da cedência em favor do Governo da
Rodésia do Sul de um imóvel para a instalação do consulado na cidade da Beira.
Diz estar na Mesa uma nota de um aviso prévio do Sr. Tito Arantes relativo à actual mecânica para
formulação dos assentos do Supremo Tribunal de Justiça.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelo Sr. Pinto Barriga aos Ministérios das Comunicações e
das Obras Públicas.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do artigo 109.º, § 3.º, da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 38 078,
38 079, 38 083 e 38 085.
Diz estar na Mesa um pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros para a aquisição pelos Estados
Unidos de dois imóveis destinados ao consulado daquele país em Lourenço Marques.
Emite um voto de pesar pelo falecimento do jornalista Gomes Monteiro.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Legislação e Redacção sobre a situação parlamentar do Sr.
Santos da Cunha.
Diz estar na Mesa um pedido do juiz de direito da comarca de Monção para o Sr. Elísio Pimenta depor
naquele tribunal.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Negócios Estrangeiros acerca do pedido de autorização do
Governo dos Estados Unidos para aquisição de imóveis destinados a instalações consulares daquele país
em Lourenço Marques.
Esclarece o Sr. Bustorff da Silva acerca da legalidade de uma intervenção do Sr. Abrantes Tavares sobre
certos aspectos da organização da Colónia Penal de Alcoentre.
Elucida a Assembleia acerca de alterações propostas ao artigo 12.º da proposta de lei de autorização de
receitas e despesas para 1951.
Informa a Assembleia de um telegrama de saudação enviado pelas Cortes espanholas.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 38
089, 38 095, 38 104, 38 105, 38 114, 38 116, 38 117, 38 118, 38 119, 38 120, 38 124, 38 125, 38 126,
38 127, 38 128, 38 129, 38 130, 38 135, 38 136, 38 141, 38 142, 38 143 e 38 144.
Diz estar na Mesa um pedido do 8.º juízo cível da comarca de Lisboa para o Sr. Pinto Barriga depor.
Congratula-se pelo restabelecimento da Sr.a D. Leonor Correia Botelho.
Rectifica uma sua referência a um discurso do Sr. Ricardo Durão.
Diz estar na Mesa uma carta do Sr. Craveiro Lopes sobre a sua situação parlamentar.
Submete à apreciação da Câmara a situação parlamentar do Sr. Santos da Cunha.
Profere palavras de elogio a este Sr. Deputado por ocasião da sua perda de mandato.
Emite um voto de pesar pelo falecimento da mãe do Sr. Frederico Vilar.
Profere palavras de pesar pelo falecimento do Sr. Antunes Guimarães.
Designa uma deputação para representar a Assembleia Nacional no funeral daquele Sr. Deputado.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados ao Ministério das Obras Públicas pelos Srs. Galiano
Tavares e Elísio Pimenta.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei autorizando o Governo a contrair um empréstimo interno
denominado «Obrigações do Tesouro, 1951».
Diz estarem na Mesa as propostas de lei de revisão da Constituirão Política e do Acto Colonial, esta
última acompanhada do respectivo parecer da Câmara Corporativa.
Interrompe o funcionamento efectivo da Assembleia Nacional de 19 de Janeiro a 20 de Fevereiro.







































Diz estarem na Mesa, para os fins convenientes, os Decretos-Leis n.ºs 38 152 e 38 153.
Diz que durante a interrupção dos trabalhos foram recebidos os elementos pedidos pelos Srs. Melo
Machado e Manuel Lourinho, a quem foram entregues.
Apresenta os sentimentos da Assembleia Nacional ao Sr. Colares Pereira pelo falecimento de sua mãe
durante a interrupção dos trabalhos.
Diz estar na Mesa uma comunicação do Sr. Teófilo Duarte dizendo ter sido nomeado delegado do
Ministério das Colónias no conselho de administração do Banco Nacional Ultramarino, que baixará à
Comissão de Legislação e Redacção para parecer.
Diz estar na Mesa uma comunicação do Sr. Lopes Alves informando que foi nomeado delegado do
Governo junto da Companhia Colonial de Navegação, que vai baixar à Comissão de Legislação e
Redacção para parecer.
Diz estarem na Mesa os pareceres da Comissão de Legislação e Redacção sobre a situação parlamentar
dos Srs. Braga da Cruz e Craveiro Lopes.
Diz estarem na Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 38 175
e 38 176.
Diz estar na Mesa um ofício do Sr. Presidente da Câmara Corporativa remetendo o parecer dessa
Câmara sobre a proposta de lei de revisão constitucional.
Diz estarem na Mesa os elementos, solicitados pelo Sr. Mendes Correia.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 38
179 e 38 180.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa relativo ao projecto de lei de liquidação da sisa pela
transmissão de propriedade imobiliária feita por partilha judicial.
Diz estar na Mesa um ofício do 2.º juízo correccional de Lisboa pedindo que seja autorizado o Sr. João
Ameal a depor.
Comunica o falecimento do antigo Deputado engenheiro Pinto da Mota, exprimindo o seu pesar.
Submete à apreciação da Assembleia Nacional a situação parlamentar dos Srs. Craveiro Lopes e Braga
da Cruz.
Diz ter sido procurado pelo Sr. Frederico Vilar, que o encarregou de transmitir à Assembleia Nacional o
seu reconhecimento pelo voto de sentimento pelo falecimento de sua mãe.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelo Sr. Melo Machado à Direcção-Geral das Contribuições
e Impostos.
Refere-se ao que disse o Sr. Paulo Cancela de Abreu sobre a Lei de Imprensa.
Diz estarem na Mesa as informações requeridas pelo Sr. Miguel Rodrigues Bastos.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 38
189, 38 191, 38 192 e 38 193.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei autorizando o Governo a
contrair um empréstimo de 300 000 contos.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 38
190 38 197, 38 199, 38 200 e 38 201.
Dá conhecimento de um projecto de alteração à Constituição.
Declara prorrogar por mais trinta dias o funcionamento da Assembleia Nacional.
Diz estarem na Mesa os elementos respectivamente requeridos pelos Srs. Pinto Barriga, Melo Machado,
Sá Carneiro e Santos Bessa.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos, do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 38
204, 38 205, 38 206, 38 207, 38 209 e 38 210.
Diz estar na Mesa um ofício da Junta Nacional dos Resinosos pedindo autorização para o Sr. Deputado
António Abrantes Tavares depor num processo de disciplina corporativa.
Diz estar na Mesa, para os efeitos devidos, o Decreto-Lei n.º 38 211.
Comunica o falecimento do antigo Deputado Dr. Rebelo de Andrade, propondo um voto de sentimento.
Diz terem chegado à Mesa os elementos solicitados pelos Srs. Manuel Vaz e Bustorff da Silva.
Diz ter chegado à Mesa, para o disposto no § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 38
124.
Declara que vai baixar à Câmara Corporativa, para parecer, o projecto de lei do Sr. Joaquim Mendes do
Amaral com alterações à Constituição.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelo. Sr. Miguel Bastos.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 38 210.
Refere-se ao caso dos CTT levantado pelo Sr. Bustorff da Silva.
Diz estar na Mesa, para cumprimento do disposto no § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o DecretoLei n.º 38 218.


































Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca do projecto de lei do Sr. Carlos Moreira e
outros Srs. Deputados para se aditar um novo artigo ao título IX da Constituição, que será publicado e
baixará às comissões respectivas.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Legislação e Redacção sobre a situação parlamentar dos
Srs. Lopes Alves e Teófilo Duarte.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelos Srs. Carlos Moreira, Manuel Vaz, Amaral Neto e
Elísio Pimenta.
Diz estar na Mesa, para os efeitos devidos, o Decreto-Lei n.º 38 220.
Diz terem chegado os pareceres da Câmara Corporativa relativos a projectos de lei, um sobre uma
alteração à Constituição quanto à defesa da língua e outro de alteração também àquela acerca da
ratificação de Decretos-Leis.
Diz estar na Mesa o parecer sobre as Contas Gerais, do. Estado de 1949 e também o parecer sobre as
contas da Junta do Crédito Público do mesmo ano.
Participa a recepção de um ofício do Sr. Presidente do Conselho comunicando o falecimento do Sr.
Presidente da República, Marechal Carmona.
Manifesta o seu sentimento pelo falecimento do Sr. Presidente da República.
Interpretando os sentimentos da Assembleia Nacional, levanta a sessão em sinal de sentimento, pelo
falecimento do Sr. Presidente da República, e interrompe o seu funcionamento até 23 do corrente mês
de Abril.
Refere-se às muitas manifestações de pesar que chegaram à Assembleia Nacional pelo falecimento, do
Sr. Presidente da República, destacando-se o telegrama recebido da Câmara dos Deputados do Brasil,
que agradeceu, e frisa a necessidade do apoio de todos ao Chefe do Governo, bem como se congratula,
em nome da Assembleia Nacional, pela lição de civismo que o povo português deu.
Diz estar na Mesa um telegrama do juiz de direito do 3.º juízo correccional do Porto pedindo autorização
para o Sr. Sá Carneiro depor como testemunha.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos devidos, os Decretos-Leis n.ºs 38 222 e 38 228.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei, com parecer da Câmara Corporativa, acerca do condicionamento
das indústrias.
Comunica que na sessão seguinte, antes da ordem do dia, que designa, serão inaugurados no átrio do
Palácio os bustos de António Cândido e Hintze Ribeiro.
Refere-se à consagração de Hintze Ribeiro e António Cândido.
Apresenta felicitações ao Sr. Cancela de Abreu pela sua iniciativa de se homenagearem as figuras de
António Cândido e Hintze Ribeiro e também aos Srs. João Ameal o Lopes de Almeida, que sobre elas
falaram.
Diz estarem na Mesa os elementos pedidos pelo Sr. Paulo Cancela de Abreu.
Diz estar na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 38 232.
Presta homenagem, em nome da Assembleia Nacional, a S. Ex.ª o Presidente do Conselho, Doutor
António de Oliveira Salazar, pela passagem do 23.º aniversário da sua entrada no Governo como
Ministro das Finanças.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelos Srs. Amaral Neto, Elísio Pimenta, Domingues Basto
e Cerveira Pinto.
Diz estar na Mesa um projecto de lei do Sr. Sá Carneiro sobre a pulverização da propriedade rústica.
Diz estar na Mesa um projecto de lei do Sr. Pinto Barriga destinado a limitar as remunerações dos
membros dos corpos gerentes de certas empresas.
Comunica à Assembleia Nacional os agradecimentos da família de Hintze Ribeiro pela homenagem
prestada àquele estadista.
Refere-se aos trabalhos da Comissão de Legislação e Redacção no que respeita à última redacção de propostas
ou projectos incluídos na revisão constitucional, propondo um voto de confiança àquela para este efeito.
Dá por terminados os trabalhos da sessão legislativa a agradece aos Srs. Deputados a colaboração prestada.
Diz estar na Mesa um aviso prévio do Sr. Pinto Barriga acerca da coordenação de transportes.

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:



Lê a relação dos documentos recebidos em satisfação de requerimentos dos Srs. Deputados Carlos
Moreira, Pinto Barriga, Mendes Correia, Marques Teixeira, Paulo Cancela e Abreu e Jacinto Ferreira.
Apresenta aos Srs. Deputados os seus cumprimentos no início da 3.ª sessão legislativa, dizendo esperar
que a Assembleia Nacional continue a exercer as suas funções no sentido do bem público; refere-se à
eleição do Chefe do Estado, a quem, no momento de a Assembleia Nacional iniciar os seus trabalhos, e
mesma mais uma vez afirmará os propósitos de colaboração, e refere-se também ao falecimento da
rainha D. Amélia de Orléans e Bragança, julgando interpretar os sentimentos da Assembleia Nacional ao
tomar parte nas solenes exéquias.






































Diz ir proceder-se à eleição dos vice-presidentes e secretários da Mesa da Assembleia Nacional.
Diz testar na Mesa a Lei de Meios para o ano de 1952, acompanhada de elementos justificativos, que vai
ser entregue às respectivas comissões.
Diz ter chegado a Mesa a Conta Geral do Estado de 1950 e também, a conta provisória dos meses de
Janeiro a Setembro deste ano, que vão baixar à comissão respectiva.
Diz que, antes de encerrar a sessão, nos termos referidos pelo Sr. Mário de Figueiredo, indicará os
nomes dos Srs. Deputados que constituirão a deputação que há-de apresentar ao Sr. Presidente da
República os sentimentos de respeito da Assembleia Nacional.
Designa a delegação que ira apresentar ao Sr. Presidente da República as homenagens da Assembleia
Nacional.
Diz estarem ma Mesa os elementos solicitados pelos Srs. Bustorff da Silva e Cerveira Pinto ao Ministério
das Comunicações.
Comunica o falecimento de um filho do Sr. Silva Dias, a quem apresenta os sentimentos, da Assembleia
Nacional, e também o falecimento do antigo Deputado Clemente Fernandes.
Informa que a deputação dos Srs. Deputados designada para cumprimentar o Sr. Presidente da
República se desempenhou da sua missão.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre a proposta de lei de autorização de receitas e
despesas para o ano de 1952.
Dia estar na Mesa um pedido do juiz da 1.ª vara cível da comarca de Lisboa a pedir a comparência do
Sr. Pinto Barriga para depor como testemunha.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelo Sr. Melo Machado à Junta Nacional do Vinho.
Diz terem chegado à Mesa os Decretos-Leis n.ºs 38.551 e 38.553, em cumprimento do § 3.º do artigo
109.º da Constituição.
Diz estar ma Mesa uma proposta de lei sobre reorganização militar.
Fala na comemoração de mais um aniversário da morte de Sidónio Pais.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelo Sr. Pinto Barriga à Direcção-Geral das Contribuições
e Impostos.
Diz estarem na Mesa, e no cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
38.558 e 38.504.
Diz que estão na Mesa o original da proposta de lei sobre as bases da organização da defesa nacional.
Diz estar também na Mesa o texto da Comissão de Legislação e Redacção sobre a proposta de lei de
autorização de receitas e despesas para 1952.
Comunica que o Sr. Presidente da República no próximo dia 1 de Janeiro recebe os Srs. Deputados,
vindo depois à Assembleia Nacional retribuir os cumprimentos.
Pede à Câmara um voto de confiança para a Comissão de Legislação e Redacção redigir o texto
definitivo da proposta de lei sobre as bases da organização da defesa nacional.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados ao Ministério da Economia pelos Srs. Armando Cândido de
Medeiros e Santos Bessa.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
38.561, 38.563, 38.564, 38.568, 38.569, 38.571, 38.572, 38.575, 38.577, 38.582, 38.587, 38.589,
38.593, 38.594 e 38.595.
Diz estar na Mesa, para os efeitos do §, 3.º do artigo 109 da Constituição, o Decreto-Lei n.º 38.597.
Diz estarem na Mesa as informações solicitadas ao Ministério da Economia pelo Sr. Santos Bessa.
Diz estarem na Mesa as contas da Junta do Crédito Público de 1950, que vão baixar à respectiva
comissão.
Diz que do juízo da 1.ª vara cível dá comarca de Lisboa pedem autorização para o Sr. Calheiros Lopes
depor.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados ao Ministério da Economia pelo Sr. Jacinto Ferreira.
Responde ao Sr. Paulo Cancela de Abreu sobre o projecto de lei do abandono da família e sobre os
convites aos Srs. Deputados para assistirem a solenidades oficiais importantes.
Diz ter chegado à Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º
38.598.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados ao Ministério do Interior pelo Sr. Jacinto Ferreira.
Diz estar na Mesa, o Protocolo Adicional do Tratado do Atlântico Norte relativo à adesão da Grécia e da
Turquia ao mesmo Tratado para a Assembleia Nacional deliberar de harmonia com o artigo 103.º, § 1.º,
da Constituição.
Diz estar na Mesa um pedido do 2.º juízo da comarca de Setúbal para o Sr. Miguel Bastos depor naquele
tribunal.
Diz estar na Mesa um pedido do 2.º juízo criminal de Lisboa a pedir para deporem os Srs. Daniel
Barbosa e Carlos Moreira.




































Diz estar na Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 38.600.
Comunica o falecimento da mãe do Sr. Deputado Simões Crespo, a quem apresenta os sentimentos.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei sobre atribuição de responsabilidade civil e financeira em caso de
alcance ou desvio criminoso de dinheiros ou valores do Estado e de outras entidades.
Diz terem sido recebidos, para os efeitos do § 3 do artigo 109.º os Decretos-Leis n.ºs 38.601, 38.604 e
38.605.
Informa estar na Mesa a proposta de lei referente à organização geral da aeronáutica e outra ao
recrutamento e serviço nas forças aéreas.
Diz estarem, na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
38.608, 38.610 e 38.613.
Diz estarem na Mesa os documentos solicitados pelo Sr. Carlos Moreira.
Diz estar na Mesa um pedido do 2.º juízo criminal de Lisboa para que o Sr. Abrantes Tavares possa
depor como testemunha.
Diz estar na Mesa um pedido do 3.º juízo criminal de Lisboa para que possam depor como testemunhas
os Srs. França Vigon e Nunes Mexia.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
38.614, 38.615, 38.618, 38.619, 38.620 e 38.621.
Diz estarem-na Mesa as informações pedidas pelos Srs. Santos Bessa e Botelho Moniz.
Interrompe o funcionamento da Assembleia Nacional até ao dia 29 do mês de Fevereiro e propõe um
voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para a redacção definitiva dos diplomas
votados.
Refere-se ao falecimento do rei de Inglaterra, Jorge VI, pelo que enviou um telegrama ao speaker da
Câmara dos Comuns, que agradeceu nos termos que leu; aos falecimentos dos bispos do Porto e da
Guarda, pelo que propõe votos de sentimento.
Propõe um voto de sentimento pelo falecimento da esposa do Sr. Santos Bessa.
Refere-se à reunião em Lisboa do Conselho do Pacto do Atlântico Norte, manifestando, em nome da
Assembleia, o regozijo pela forma admirável como os trabalhos decorreram e as felicitações ao Chefe do
Estado, Presidente do Conselho, Ministros dos Negócios Estrangeiros, da Presidência, da Defesa, da
Economia e das Finanças, como colaboradores.
Indica as informações recebidas de várias entidades, em resposta a pedidos dos Srs. Carlos Moreira,
Magalhães Ramalho, Jacinto Ferreira, Pinto Barriga e Miguel Bastos.
Diz estarem na Mesa os pareceres da Câmara Corporativa relativos às propostas de lei sobre a
organização geral da aeronáutica militar e recrutamento e serviço militar nas forças aéreas e ao projecto
de lei sobre, o emparcelamento da propriedade rústica, que seguirão os trâmites devidos.
A propósito das intervenções dos Srs. Borges do Canto e Sousa Meneses acerca das assolações
ocasionadas nos distritos de Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, diz que, em nome da Assembleia
Nacional, aplaude as providências tomadas pelo Governo e exprime às populações a sua inteira
solidariedade. Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia, em satisfação
de um requerimento do Sr. Magalhães Ramalho.
Diz estar na Mesa um ofício do tribunal da 1.ª vara cível da comarca de Lisboa a solicitar autorização
para que os Srs. Calheiros Lopes e Sá Carneiro possam ali depor.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do disposto no § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os
Decretos-Leis n.ºs 38.665, 38.667, 38.669 e 38.670.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Exército em satisfação de um
requerimento do Sr. Carlos Moreira.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre a proposta de lei de atribuição de
responsabilidade civil e financeira em caso de alcance ou desvio criminoso de valores ou dinheiros
públicos, que vai baixar às respectivas comissões.
Diz terem chegado à Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Interior a requerimento do Sr.
Abrantes Tavares.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei relativa ao exercício do comércio bancário no ultramar.
Diz que o Sr. Bustorff da Silva apresentou um projecto de lei sobre a suspensão das penas de prisão
correccional.
Manda ler uns documentos referentes à proposta de lei de organização geral da aeronáutica militar.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
38.674 e 38.675.
Diz estarem na Mesa os elementos de informação solicitados ao Ministério da Guerra pelo Sr. Jacinto
Ferreira.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis nos
38.677, 38.680, 38.681, 38.682 e 38.648.






































Diz estar na Mesa um ofício do juízo da comarca de Setúbal a pedir autorização para naquele tribunal
comparecer o Sr. Miguel Bastos.
Declara prorrogada por mais um mês a sessão legislativa.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Comunicações em satisfação do
requerimento apresentado pelo Sr. Magalhães Pessoa.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
38.688, 38.689, 38.690, 38.692 e 38.693.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei sobre as normas a observar na atribuição e utilização de viaturas
ligeiras e automóveis oficiais.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3 do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
38.697 e 38.698.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as Contas Gerais do Estado de 1950.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Contas Públicas acerca das contas da Junta do Crédito
Público relativas ao ano de 1950.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
38.701, 38.703 e 38.704.
Participa o falecimento do antigo Deputado Sr. António de Aguiar e o falecimento da esposa do Sr. Melo
Machado, manifestando, em nome da Assembleia Nacional, o seu pesar; refere-se ao desastre na linha
de Cascais, manifestando, em nome da Assembleia Nacional, o seu pesar.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
38.706 e 38.707.
Diz que o Sr. Ministro do Ultramar, que vai de visita às nossas províncias ultramarinas, apresentou as
suas despedidas à Assembleia, e em nome desta foi depois apresentar a S. Ex.ª os desejos de uma feliz
viagem.
Diz ir ler-se a resposta que o Sr. Ministro da Justiça enviou ao Sr. Presidente, do Conselho, que, por sua
vez, a remeteu à Assembleia Nacional, acerca do aviso prévio do Sr. Sá Carneiro a respeito do DecretoLei n.º 37.666, que alterou, em parte, a lei do registo e do notariado.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei relativa às normas a
observar na atribuição e utilização de viaturas ligeiras e automóveis oficiais.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelos Srs. Sousa Meneses, Matos Taquenho e Pinto
Barriga.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
38.713, 38.714, 38.718, 38.720 e 38.721.
Propõe um voto de pesar pelo falecimento da mãe do Sr. Deputado Pinho Brandão.
Presta homenagem à memória do marechal Carmona no 1.º aniversário do falecimento desse antigo
Presidente da República.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
38.722, 38.723 e 38.724.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei sobre o exercício do
comércio bancário no ultramar.
Dá por concluídos os trabalhos da sessão legislativa ordinária e propõe um voto de confiança à Comissão
de Legislação e Redacção para redigir os diplomas votados.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei sobre a organização das forças ultramarinas com o parecer da
Câmara Corporativa.
Manda ler a relação dos elementos recebidos em satisfação de requerimentos dos Srs. Deputados Elísio
Pimenta, Paulo Cancela de Abreu, Galiano Tavares, Pinto Barriga e Manuel Lourinho.
Propõe um voto de sentimento pelo falecimento do antigo Deputado Sr. Correia Pinto.
Diz estar na Mesa, um ofício do 2.º juízo da comarca de Setúbal a pedir autorização para depor o Sr.
Miguel Bastos.
Explica a marcha dos trabalhos da Assembleia Nacional.
Diz estar na Mesa um pedido do juiz da 1.ª vara cível de Lisboa solicitando a comparência do Sr. Pinto
Barriga.
Diz estarem-na Mesa elementos informativos, solicitados pelos Srs. Manuel Lourinho e Pinto Barriga.
Comemora a passagem de mais um, aniversário do termo da grande guerra.
Diz estarem na Mesa a proposta da lei orgânica do ultramar com o parecer da Câmara Corporativa, um
relatório do director-geral da Administração Civil do Ultramar e os elementos requeridos pelo Sr. Ribeiro
Casais ao Ministério do Exército.
Diz estar na Mesa a proposta de lei relativa ao Plano do Fomento Nacional com o parecer da Câmara Corporativa.
Diz que vai ser inaugurado em Mogofores o busto do visconde de Seabra, autor do Código Civil
Português, designando para representar a Assembleia Nacional o Sr. Deputado Paulo Cancela de Abreu.



Refere-se à actividade da sessão extraordinária que ora termina e ao que se passa para a sessão
ordinária que se vai iniciar.

4.ª Sessão Legislativa (1952-1953)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:
































Diz estarem na Mesa várias informações solicitadas pelo Sr. Galiano Tavares ao Secretariado Nacional da
Informação e pelo Sr. Jacinto Ferreira aos Ministérios da Economia e das Finanças.
Diz estar na Mesa um ofício do Grémio Nacional dos Industriais de Moagem a esclarecer alguns passos
de uma intervenção do Sr. Pinto Barriga.
Diz estar na Mesa uma exposição do Grémio Nacional dos Produtores de Trigo com esclarecimentos às
intervenções.
Diz estar na Mesa, para os efeitos do § 3.º° do artigo 109.º.° da Constituição, o Decreto-Lei n.º 38 725.
Diz terem chegado à Mesa a conta geral do Estado do ano de 1951 e a proposta de lei, junta com o
respectivo parecer, de autorização de receitas e despesas para 1953.
Diz estar na Mesa um pedido de autorização para o Sr. Mendes Correia depor no 3.º juízo cível de
Lisboa.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelos Srs. Salvador Teixeira e Carlos Moreira.
Dá informações respeitantes a um pedido de informações do Sr. Carlos Moreira.
Diz estar na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 39 014.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados ao Ministério da Economia pelo Sr. Amaral Neto e os
solicitados aos Ministérios das Obras Públicas e das Comunicações pelo Sr. Salvador Teixeira.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios da Economia e do Ultramar ena
satisfação de requerimentos dos Srs. Salvador Teixeira e Pinto Barriga.
Diz estar na Mesa um ofício do Ministério do Exército a solicitar autorização para o Sr. Ribeiro Casais ir
depor, como testemunha, no 1.° Tribunal Militar Territorial.
Manifesta, em nome da Assembleia Nacional, o seu pesar pelo falecimento de um irmão do Sr. Carlos
Mantero.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei sobre a reorganização da educação física, acompanhada do
respectivo parecer da Câmara Corporativa.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 39
017, 39 018 e 39 022.
Diz estar na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo. 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 39 023.
Diz estar na Mesa um ofício da Subdirectoria da Polícia Judiciária do Porto a pedir autorização para que
os Srs. Cerveira Pinto e José Meneres possam depor.
Diz estarem na Mesa, enviadas pelo Governo, propostas de alteração à proposta de lei relativa ao Piano
de Fomento, que vão ser publicadas.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 39
027, 39 029, 39 031, 39 032 e 39 035.
Diz estarem na Mesa mais duas propostas do Governo a alterar o Plano de Fomento e cuja apresentação
realça.
Diz estar na Mesa um ofício da l.a vara cível do tribunal da comarca do Porto a pedir autorização para
depor o Sr. Manuel Cerqueira Gomes.
Responde ao Sr. Pinto Barriga sobre a sua pergunta acerca da discussão do projecto de lei do Sr. Tito
Arantes a respeito do inquilinato.
Profere palavras de louvor ao trabalho realizado pela Assembleia Nacional na discussão do Plano de
Fomento e ao Governo pela apresentação desse Plano e propõe um voto de confiança à Comissão de
Legislação e Redacção para redigir os textos dos diplomas já votados pela Assembleia, que cita.
Diz que vai ser lido um ofício da Universidade de Coimbra relativo às intervenções de alguns Srs.
Deputados sobre um livro de Aquilino Ribeiro.
Refere-se aos cumprimentos que fez em nome da Assembleia Nacional ao Chefe do Estado pelo Ano
Novo e sua retribuição, com palavras de louvor para os trabalhos da Assembleia Nacional e Câmara
Corporativa, especialmente no que comporta ao estudo do Plano de Fomento.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados de várias instâncias pelos Srs. Jacinto Ferreira, Pinto
Barriga, Amaral Neto, Moura Relvas, Salvador Teixeira e Alberto Cruz, e cuja resposta ao requerimento,
que este fez, vai ser publicada e diz respeito ao preço do bacalhau.
Comunica a nomeação do Sr. Sousa Meneses para governador civil do distrito de Angra do Heroísmo e, ao
apresentar-lhe os seus cumprimentos, não deixa de sentir que a Câmara fica privada da sua valiosa colaboração.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 39
038, 39 039, 39 040, 39 042,39 044, 39 047. 39 053, 39 055 39 058, 93 059, 39 060, 39 063, 39 065,
39 070, 39 071, 39 072, 39073, 39 074 e 39 075.






































Diz estar na Mesa o relatório da Junta do Crédito Público sobre as contas da gerência de 1951.
Diz estar na Mesa um ofício do 2.º juízo criminal de Lisboa a pedir autorização para o Sr. Sá Carneiro
depor naquele juízo.
Presta homenagem ao falecido Doutor Fezas Vital, por cuja memória suspende a sessão durante cinco
minutos.
Diz estar na Mesa, enviado pela Presidência do Conselho, para os efeitos do § 3.º° do artigo 109.º.° da
Constituição, o Decreto-Lei n.º 39 080.
Fixa o prazo de dez dias para a Câmara Corporativa dar parecer sobre o projecto de lei dos Srs. Sá
Carneiro e Bustorff da Silva relativo a recursos nos processos de expropriação por utilidade pública, cuja
urgência foi votada.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos por vários Ministérios em satisfação de requerimentos dos
Srs. Paulo Cancela de Abreu e Carlos Moreira.
Manifesta, em nome da Assembleia Nacional, o seu pesar ao Sr. Silva Dias pelo falecimento de uma
filha.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei em que se converteu o
Decreto-Lei n.º 88 704, relativo à tributação de mais valia dos produtos ultramarinos.
Diz estarem na Mesa os elementos, solicitados de várias instâncias pelos Srs. Santos Bessa, Miguel
Bastos e Carlos Moreira.
Diz estarem na Mesa, para os. efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 39
082 e 39 083.º
Diz estar na Mesa um pedido do 1.° juízo criminal de Lisboa para poder depor naquele tribunal o Sr.
Ribeiro Casais.
Diz estar na Mesa. um pedido para depor na Subdirectoria da Polícia Judiciária de Lisboa o Sr. Manuel
Maria Vaz.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 39
089 e 39 090
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos ao Ministério das Obras Públicas pelo Sr. Jacinto Ferreira.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 39
091 e 89 093.
Diz estar na Mesa um ofício da Presidência do Conselho a comunicar que o Ministério da Justiça, em
satisfação de um requerimento do Sr. Carlos Moreira, informa que não fiscaliza nem tem na sua
dependência companhias concessionárias de serviços públicos ou bancos nos quais haja pelo Estado
comparticipações.
Diz estar na Mesa um ofício da Presidência do Conselho, em satisfação de um requerimento do Sr. Pinto
Barriga, a informar que o Sr. Ministro da Justiça autoriza a consulta de elementos sobre a organização
do Tribunal de Execução das Penas.
Diz estarem na Mesa um ofício do 2.° juízo correccional de Lisboa a pedir autorização para o Sr.
Sebastião Ramires depor como testemunha e um ofício da Subdirectoria de Lisboa da Polícia Judiciária a
pedir autorização para o Sr. Pinto Barriga ser sujeito a um exame médico-legal em consequência do
desastre que sofreu.
Julga interpretar os sentimentos da Assembleia Nacional, conforme proposta do Sr. Lopes Alves,
secundado pelo Sr. Simões Crespo, mandando exarar no Diário das Sessões um voto de profundo pesar
pelo falecimento do ilustre homem público engenheiro Vicente Ferreira.
Diz estarem na Mesa os elementos que o Sr. Pinto Barriga solicitou ao Ministério das Comunicações.
Julga traduzir o pensamento da Assembleia Nacional transmitindo os sentimentos desta aos presidentes
dos parlamentos da Inglaterra, Holanda e Bélgica pelas consequências dos violentíssimos temporais que
nesses países houve.
Diz estar na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 39 094.
Diz estarem na Mesa telegramas dos Srs. Presidentes da Casa dos Comuns, da Inglaterra, e do
Parlamento holandês a agradecer os votos de pesar da Assembleia Nacional pelos grandes temporais
que assolaram, aqueles países, telegramas esses que são lidos.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios das Comunicações e da Educação
Nacional a requerimento do Sr. Pinto Barriga.
Diz estar na Mesa uma comunicação em que o Ministério do Exército, em satisfação de um requerimento
do Sr. Carlos Moreira, informa não ter na sua dependência companhias ou empresas concessionárias de
serviços públicos.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística em satisfação de um
requerimento do Sr. Pinto Barriga.
Diz estar na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 39 097.
Apresenta ao Sr. Sousa Eosal, em nome da Assembleia Nacional, os pêsames pelo falecimento de sua mãe.



































Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Obras Públicas em satisfação de um
requerimento do Sr. Colares Pereira.
Diz estar na Mesa um ofício do 1.° juízo criminal de Lisboa a pedir autorização para o Sr. Ribeiro Casais
depor como testemunha.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios da Economia e das Finanças em
satisfação de requerimentos dos Srs. Carlos Moreira e Jacinto Ferreira.
Diz estarem na Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 39 098
e 39 099.
Comunica o falecimento do irmão do Sr. Ribeiro Ferreira, exprimindo os sentimentos de pesar da
Assembleia Nacional.
Considera aprovado o voto de sentimento proposto pelo Sr. Melo Machado pelo falecimento do Sr.
Linhares de Lima e interrompe a sessão por minutos.
Diz estar na Mesa um ofício da Presidência do Conselho a comunicar a resposta do Ministério das
Finanças a parte de um requerimento do Sr. Jacinto Ferreira sobre avaliações.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Comunicações a pedido do Sr. Carlos
Moreira.
Diz estar na Mesa um ofício em que se comunica que S. Ex.ª o Presidente do Conselho autorizou, por
seu despacho, a consulta dos elementos indicados pelo Sr. Pinto Barriga.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Interior a pedido do Sr. Jacinto Ferreira.
Diz estarem na Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 39
100, 39 101, 39 102, 39 103, 39 104, 39 106, 39 107 e 39 108.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre o projecto de lei relativo a expropriações por
utilidade pública.
Prorroga a sessão legislativa por mais um mês.
Diz estar na Mesa um ofício da 3.ª vara cível de Lisboa a pedir autorização para o Sr. Simões Crespo
intervir como perito.
Diz estarem na Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 89 110
e 39 112.
Interpreta os sentimentos da Assembleia, manifestando, pesar pelo falecimento do pai do Sr. Carlos
Moreira.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados ao Ministério do Interior pelo Sr. Amaral Neto.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Educação Nacional em satisfação do
requerimento dos Srs. Paulo Cancela de Abreu, Galiano Tavares e Santos Bessa.
Diz estar na Mesa um ofício a comunicar ser permitido ao Sr. Pinto Barriga colher as informações que
deseja no departamento respectivo sobre assuntos que interessam à educação de menores e sua
assistência aos espectáculos públicos.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca do projecto de lei sobre a defesa do
património artístico.
Diz estar na Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 39 117.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Interior em satisfação de um
requerimento do Sr. Pinto Barriga.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia em satisfação de
requerimentos dos Srs. Paulo Cancela de Abreu e Carlos Moreira.
Diz estar na Mesa um ofício do 5.° juízo correccional de Lisboa a pedir autorização para o Sr. Vaz
Monteiro depor como testemunha.
Diz estarem na Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 39 119
e 39 120.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos aos serviços do socorro social, Ministérios da Marinha e
da Economia e Comissariado Nacional da Mocidade Portuguesa, respectivamente pelos Srs. Pinto
Barriga, Santos Bessa, Galiano Tavares e Jacinto Ferreira.
Diz estarem na Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 39 121
e 39 122.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão das Contas Públicas sobre as Contas Gerais do Estado de
1951.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Contas Públicas acerca das contas da Junta do Crédito
Público do ano de 1951.
Chama a atenção dos Srs. Deputados para o relatório e declaração do Tribunal de Contas sobre a Conta
Geral do Estado de 1951, publicados no Diário do Governo.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo Sr. Pinto
Barriga.



















Diz estar na Mesa um ofício do juiz de direito da comarca de Coimbra a pedir a comparência do Sr.
Moura Relvas, para depor, e dois ofícios do 1.° Tribunal Militar Territorial de Lisboa a pedir a
comparência dos Srs. Sousa Rosal e Ribeiro Casais, para deporem como testemunhas.
Diz estar na Mesa o texto do Protocolo Adicional ao Tratado do Atlântico Norte, cuja aprovação é
considerada urgente.
Diz estar na Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 89 131.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa relativo ao Protocolo Adicional do Tratado do
Atlântico Norte.
Diz estar na Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 39 133.
Diz ir ler-se a resposta do Governo ao aviso prévio do Sr. Elísio Pimenta sobre o regime das custas dos
conservadores e notários.
Diz estar na Mesa um pedido de autorização para S. Ex.ª o Sr. Presidente da República visitar a
Espanha.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
39128 e 39130
Diz ir ler-se a resposta do Governo ao aviso prévio do Sr. Manuel Cerqueira Gomes sobre previdência
social.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos aos Ministérios do Ultramar e do Interior pelos Srs. Pinto
Barriga e Abel de Lacerda.
Diz estar na Mesa uma informação acerca das perguntas do Sr. Jacinto Ferreira, sobre assuntos da
marinha mercante.
Diz estarem na, Mesa, para os fins do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 39
139 e 39 141.
Diz ir ler-se uma informação prestada pela Presidência do Conselho acerca de um requerimento do Sr.
Melo e Castro a tratar de defeitos em unidades provenientes da indústria naval holandesa.
Pede um voto de confiança à Câmara para a Comissão de Legislação e Redacção redigir os, diplomas
aprovados e faz o balanço da actividade da legislatura que termina, merecedora de relevo pelo trabalho
produzido.
Profere palavras de homenagem ao Sr. Presidente do Conselho, Doutor Oliveira Salazar, pela passagem
do 25.° aniversário do seu ingresso no Governo.

VI Legislatura (1953-1957)

1.ª Sessão Legislativa (1953-1954)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:















Felicita a Mesa provisória pelo acerto com que dirigiu os trabalhos preliminares da Assembleia; agradece
ao Sr. Pereira de Melo as palavras que lhe dirigiu; recorda os Deputados da anterior legislatura e saúda
os novos; refere-se à sua eleição para a presidência, que agradece em seu nome pessoal e no da Mesa;
faz considerações acerca do último acto eleitoral e da situação do actual regime político; emite votos de
pesar pelo falecimento dos antigos Deputados Quelhas Lima e Conde de Águeda, do pai do Sr. Ministro
da Educação Nacional, da esposa do Sr. Gaspar Ferreira e pelo desastre ocorrido na fábrica de material
de guerra, em Braço de Prata.
Diz ir proceder-se à eleição das Comissões de Economia e de Finanças.
Designa a Deputação que deve receber o Sr. Presidente da República na cerimónia de inauguração da VI
Legislatura.
Diz estar na Mesa a proposta de Lei de Meios para 1954.
Propõe votos de sentimento pela morte dos Srs. Deputados Marques de Carvalho e Manuel Domingues
Basto.
Comunica estarem constituídas as Comissões de Finanças e de Economia.
Comunica ter recebido o parecer da Câmara Corporativa relativo à proposta de Lei de Meios para 1954.
Comunica mais ter recebido uma proposta de lei isentando de contribuição predial, em certos casos, o
aumento de rendimento de prédios rústicos.
Idem, idem, sobre arborização de terrenos cujo revestimento silvícola seja indispensável para a fixação e
conservação do solo.
Comunica a recepção de um ofício da secretaria judicial de Oliveira do Hospital pedindo autorização da
Assembleia para o Sr. Henrique Simões depor no tribunal de Tábua.
Apresenta a proposta de lei relativa à colonização das zonas beneficiadas pelas obras de fomento
hidroagrícola, concluídas ou em curso.
Apresenta a proposta de lei sobre a adopção de medidas adequadas à unidade nacional do mercado de
seguros e à uniformização da respectiva indústria.




































Diz que as Contas Gerais do Estado de 1952 já foram distribuídas pelos Srs. Deputados e vão baixar,
para parecer, à Comissão de Contas.
Designa uma deputação para representar a Assembleia na cerimónia de trasladação dos restos mortais
de Sidónio Pais.
Comunica estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
39.144, 39.145, 39.147 e 39.457.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados ao Ministério do Interior pelo Sr. Galiano Tavares.
Comunica ter o Sr. Ministro da Educação Nacional vindo pessoalmente agradecer à Assembleia o pesar
pelo falecimento de seu pai.
Felicita a Câmara pela forma como decorreram os trabalhos de discussão e votação da proposta de lei
de autorização de receitas e despesas para 1954 e refere-se a uma intervenção do Sr. Santos da Cunha
acerca de mutilações, pela imprensa diária, de um seu discurso.
Considera a invocação do artigo 22.º e § único do artigo 46.º do Regimento pelo Sr. Augusto Cancela de
Abreu.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para dar a última redacção à lei de
autorização de receitas e despesas para 1954 e refere-se aos trabalhos pendentes, que serão retomados
depois das férias do Natal.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Ultramar a requerimento do Sr. Pinto
Barriga.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Interior a requerimento do Sr. Carlos
Moreira.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr. Amaral
Neto.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
39.493, 39.495, 39.486, 39.487, 39.490, 39.492, 39.478, 39.489, 39.475, 39.477, 39.496, 39.497,
39.498, 39.501, 39.502, 39.504, 39.505, 39.507, 39.508, 39.469, 39.472, 39.473, 39.483 e 39.485.
Diz estar na Mesa um requerimento do Sr. Pinto Barriga pedindo o adiamento da efectivação do seu
aviso prévio acerca da nossa administração económico-financeira.
Esclarece o aludido requerimento, a propósito de o Sr. Mário de Figueiredo ter invocado o artigo 4.º do
Regimento.
Diz ficar suspensa a efectivação do mencionado aviso prévio.
Diz ir proceder-se à eleição das Comissões de Defesa Nacional e de Obras Públicas.
Diz estarem na Mesa o relatório e contas de gerência da Junta do Crédito Público relativos a 1952; os
Decretos-Leis n.ºs 39.509 e 39.510, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição; os
elementos requeridos ao Ministério das Corporações pelo Sr. Urgel Horta e um pedido de autorização
para o Sr. João da Assunção da Cunha Valente depor como testemunha no tribunal Judicial da comarca
de Viana do Castelo.
Comunica estar na Mesa um ofício do juiz da 4.ª vara cível de Lisboa pedindo autorização para o Sr.
Mário de Albuquerque depor como testemunha.
Diz estar na Mesa uma proposta da Comissão de Economia para que a discussão e votação na
especialidade da proposta de lei sobre arborização de terrenos seja feita sobre o texto da Câmara
Corporativa. Considera esta proposta de lei aprovada na generalidade.
Diz estar na Mesa, para ratificação, o tratado de Amizade e Consulta assinado no Rio de Janeiro entre os
Governos Português e Brasileiro.
Convoca a Comissão do Ultramar.
Refere-se ao discurso do Sr. Dinis da Fonseca e à nota oficiosa da Presidência da Câmara Corporativa,
que o provocou, acerca de um adicional ao imposto complementar sobre acumulações.
Diz que se encontra na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei sobre a
adopção de medidas adequadas à unidade nacional do mercado do seguros e à uniformização da
respectiva indústria.
Diz terem sido recebidos os elementos fornecidos pelo Ministério das Comunicações em satisfação do
requerimento do Sr. António Abrantes Tavares.
Convoca as Comissões de Economia, Trabalho e Previdência Social, Política e Administração Geral e
Negócios Estrangeiros.
Faz referências ao IV centenário da fundação da cidade de S. Paulo. Diz estar na Mesa o parecer da
Câmara Corporativa acerca da proposta de lei que isenta da contribuição predial, em certos casos, o
aumento de rendimentos dos prédios rústicos.
Diz estarem, na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Interior a requerimento do Sr. Santos
Bessa.







































Diz estarem na Mesa, para efeitos do disposto no § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis
n.ºs 39.511, 39.512, 39.514 e 39.516.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados pelos Srs. Abrantes Tavares e Amaral Neto.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelos Srs. Pinho Brandão e Paulo Cancela de Abreu.
Diz estarem na Mesa os elementos pedidos pelo Sr. Melo Machado; o Decreto-lei n.º 39.519, para os
efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, e um ofício da Presidência do Conselho pedindo um
esclarecimento acerca do um requerimento do Sr. Pinto Barriga.
Informa estar na Mesa um telegrama de S. Ex.ª o Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, que
vai mandar ler.
Informa da razão por que não foi cumprido artigo 49.º, § 1.º do Regimento, ao efectivar-se o aviso
prévio do Sr. Cid dos Santos.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelos Srs. Elísio Pimenta e Daniel Barbosa.
Diz ir ler-se um ofício do Sr. Embaixador do Brasil de agradecimento às homenageais prestadas pela
Assembleia Nacional ao Brasil, por ocasião das comemorações centenárias da fundação da cidade de S.
Paulo.
Diz estar na Mesa um ofício do juiz da 1.ª vara cível da comarca do Porto a solicitar autorização para o
Sr. Russel de Sousa depor como testemunha.
Diz estar na Mesa um ofício da Presidência do Conselho comunicando estarem à disposição do Sr. Pinto
Barriga os Arquivos da Intendência-Geral dos Abastecimentos, em conformidade com um requerimento
apresentado por aquele mesmo senhor.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelos Sr. Santos Bessa e Paulo Cancela de Abreu e, para
efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 39.524 e 39 525.
Designa, para introduzirem na Sala o Sr. Jorge Pereira Jardim, os Srs. Dinis da Fonseca e Sousa Aroso.
Diz estar na Mesa um ofício da Presidência do Conselho comunicando que se considera autorizada a
consulta da documentação existente nos Ministérios e serviços por parte do Sr. Pinto Barriga, conforme
pedido seu.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.º 39.526,
39.527 e 39.528; diversos elementos requeridos pelos Srs. Deputados Camilo de Mendonça, Pereira da
Conceição, Abrantes Tavares e Daniel Barbosa; e um ofício da Presidência do Conselho acerca de um
requerimento do Sr. Deputado Pinto Barriga.
Manda exarar no Diário das Sessões um voto de posar pelo afundamento do navio de pesca Açor.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr. Pinho
Brandão.
Associa-se às palavras do Sr. Urgel Horta da homenagem à memória do cónego Dr. Correia Pinto.
Diz ter sido satisfeito o requerimento do Sr. Pinto Barriga para consultar os arquivos do Ministério das
Corporações, conforme ofício recebido da Presidência do Conselho.
Comunica estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo mesmo Ministério a requerimento do Sr.
Alberto Cruz.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
39.530, 39.531, 39.532 e 39.536.
Associa-se às palavras dos Srs. Augusto Cancela de Abreu e Vaz Monteiro a respeito da próxima viagem
do Chefe do Estado a Angola e S. Tomé e Príncipe.
Diz ter sido enviada à Câmara a proposta de lei que define o novo plano de financiamento da Junta
Autónoma de Estradas para 1956-1970.
Diz estar na Mesa a, proposta de lei sobre indústria hoteleira.
Diz estarem na Mesa elementos fornecidos pelo Ministério das Comunicações, a título devolutivo, em
satisfação do requerimento do Sr. Abrantes Tavares.
Consulta a Assembleia sobre se reconhece a urgência, pedida pelo Sr. Paulo Cancela de Abreu, para a
Câmara Corporativa dar parecer sobre a proposta de lei acerca da indústria hoteleira.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do disposto no § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis
n.ºs 39.537, 39.538 e 39.539
Diz estar na Mesa o texto do Acordo que cria a Comissão de Cooperação Técnica em África ao Sul do
Sara.
Declara prorrogado o funcionamento da Assembleia Nacional.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelos Srs. Elísio Pimenta, Miguel Basto e Cerveira Pinto.
Convoca a Comissão do Obras Públicas para se pronunciar sobre o plano rodoviário.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelos Srs. Alberto Araújo e Pinto Barriga.
Comunica a constituição da Comissão de Obras Públicas e Comunicações.































Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelos Srs., Galiano Tavares, Paulo Cancela de Abreu,
Amaral Neto, Miguel Bastos e Pinto Barriga; o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as Contas
Gerais do Estado relativas ao exercício de 1952; os pareceres da Câmara Corporativa acerca do Tratado
de Amizade e Consulta Luso-Brasileiro e da proposta de lei nobre o plano de financiamento da Junta
Autónoma de Estradas; e uma comunicação da comissão distrital do Porto da Ordem do Advogados, a
comunicar o dia para inquirição do Sr. Vasco Mourão.
Esclarece o alcance da autorização solicitada acerca desta inquirição.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
39.541, 39.542, 39.544, 39.547, 39.548, 39.549, 39.551, 39.552 e 39.554.
Diz estarem na Mesa as explicações fornecidas pelo Ministério das Finanças com respeito à proposta de
lei que isenta de contribuição predial, em certos casos, o aumento de rendimento de prédios rústicos; o
parecer da Comissão de Contas Públicas da Assembleia Nacional acerca das contas da Junta do Crédito
Público, referente a 1952, e o relatório e declaração do Tribunal de Contas sobre as Contas Gerais do
Estado relativas a 1952.
Diz estarem na Mesa os elementos, requeridos pelo Sr. Elísio Pimenta.
Designa os Srs. Ricardo Durão, Cortês Lobão e secretários da Mesa para representarem a Assembleia
Nacional na homenagem à memória do comandante Ferreira do Amaral.
Dirige ao Dr. Antão Santos da Cunha condolências pelo falecimento de sua mãe.
Esclarece o Sr. Botelho Moniz acerca dumas suas considerações sobre o andamento dum requerimento
do Sr. Pinto Barriga relativo ao abastecimento de leite na zona de Lisboa.
Diz que vai reflectir-se acerca duma questão levantada pelo Sr. Paulo Cancela de Abreu sobre o
exercício dos direitos constitucionais dos membros da Assembleia Nacional.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelo Sr. Galiano Tavares, bem como os Decretos-Leis nºs
39.555 e 39.557, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição.
Presta homenagem ao Papa Pio XII, por ocasião do 15.º aniversário da coroação de Sua Santidade.
Diz estar na Mesa um ofício da Presidência do Conselho acerca dum requerimento do Sr. Pinto Barriga;
os Decretos-Leis n.ºs 39.558 e 39.559, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, e os
elementos requeridos pelo Sr. Augusto Cancela de Abreu.
Informa estarem na Mesa os elementos requeridos pelo Sr. Carlos Moreira.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa cerca da proposta de lei sobre o regime da indústria
hoteleira.
Comunica ter recebido pessoalmente o agradecimento do Núncio Apostólico pelas manifestações de
homenagem prestadas pela Assembleia na ocasião do 15.º aniversário da coroação de Sua Santidade o
Papa Pio XII.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelo Sr. Sócrates da Costa.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre o Acordo criando a Comissão de Cooperação
Técnica em África ao sul do Sara, bem como os elementos requeridos pelos Srs. Pinto Barriga e Daniel
Barbosa.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelos Srs. Pereira Jardim, Sócrates da Costa e Pinto
Barriga
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelo Sr. Pereira da Conceição.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos, pelo Sr. Carlos Moreira, bem como o Decreto-Lei n.º
39.569, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição.
Refere-se às reivindicações da União Indiana quanto a Goa, Damão e Diu.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelo Sr. Trigueiras Sampaio.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos pelos Srs. Carlos Moreira, Pinho Brandão e Abrantes
Tavares.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos, pelo Sr. Carlos Moreira.
Dá por encerrada a sessão legislativa e agradece à Assembleia a colaboração prestada à Presidência.

2.ª Sessão Legislativa (1954-1955)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:







Diz encontrar-se na Mesa, acompanhada de elementos remetidos pelo Sr. Ministro das Finanças, a
proposta de lei autorização de receitas e despesas para 1955, que vai baixar às Comissões de Finanças e
de Economia.
Diz estar na Mesa a Conta Geral do Estado de 1953, que baixa à Comissão de Contas Públicas.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.
39.566 e 39.567.
Exprime a necessidade de a Comissão de Finanças eleger um vice-presidente, por se encontrar doente o
presidente Sr. Mendes do Amaral, por cujas melhoras faz votos.
Consulta a Assembleia sobre se autoriza o Sr. Pinto Barriga a depor no 1.º juízo criminal de Lisboa.



































Convoca as Comissões de Finanças e de Economia.
Diz encontrarem-se na Mesa, enviados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, elementos de
interesse para o estudo e apreciação do Tratado de Amizade e Consulta Luso-Brasileiro, os quais remete
à Comissão dos Negócios Estrangeiros.
Reconhece urgência para a efectivação do aviso prévio do Sr. Teófilo Duarte sobre a situação no Estado
da Índia.
Diz estarem na Mesa elementos fornecidos, a requerimentos dos Srs. Daniel Barbosa, Elísio Pimenta,
Paulo Cancela de Abreu, Assunção da Cunha Valente e Amaral Neto.
Propõe um voto de pesar pelo falecimento do Sr. José Cardoso de Matos, Deputado pelo ultramar.
Afirma a solidariedade da Câmara com a política seguida pelo Sr. Presidente do Conselho na defesa da
integridade de Portugal.
Diz encontrar-se na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre a proposta de lei de autorização de
receitas e despesas para 1955.
Consulta a Assembleia sobre se concede autorização para o Sr. Sá Carneiro depor no 4.º juízo
correccional da comarca do Porto.
Lê e põe à votação a moção dos Srs. Teófilo Duarte e Dinis da Fonseca relativa ao debate do aviso
prévio acerca da questão da Índia.
Diz ter em seu poder uma comunicação do Sr. Presidente da República sobre a não promulgação do
decreto da Assembleia relativo à indústria hoteleira.
Diz encontrarem-se na Mesa, para os efeitos do disposto no § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os
Decretos-Leis n.ºs 39.934, 39.935, 39.936, 39.940, 39.941, 39.943, 39.944, 39.945, 39.947, 89.948 e
39.949.
Diz estar na Mesa e ir ser publicada no Diário das Sessões a resolução do Sr. Presidente da República
sobre a promulgação do decreto da Assembleia Nacional relativo à indústria hoteleira.
Nomeia a comissão de revisão do Regimento da Assembleia Nacional. Profere palavras de homenagem a
Garrett no dia do centenário da sua morte.
Diz encontrar-se na Mesa, para efeitos do disposto no § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o DecretoLei n.º 39.953.
Diz encontrarem-se também na Mesa elementos fornecidos em satisfação do requerimentos dos Srs.
Amaral Neto e Manuel Maria Vaz.
Diz estar na Mesa, para, efeitos do n.º 7.º do artigo 91.º da Constituição, cópia do Acordo relativo à
fronteira de Moçambique com a Niassalândia.
Diz encontrar-se também na Mesa, para os mesmos efeitos, cópia do Protocolo Adicional ao Tratado do
Atlântico Norte para a Acessão da República Federal Alemã.
Diz estarem na Mesa os elementos enviados pelo Ministério da Economia em satisfação do requerimento
do Sr. Cortês Lobão.
Propõe um voto de confiança à Comissão do Legislação e Redacção para redigir os diplomas relativos ao
artigo 14.º da proposta da indústria hoteleira e a proposta de lei de autorização de receitas e despesas
para 1955.
Congratula-se pela forma como decorreram os trabalhos da Assembleia no período de antes das férias
do Natal e deseja aos Srs. Deputados muito boas festas.
Diz encontrar-se na Mesa uma nota esclarecedora da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Providencia
relativa a uma intervenção do Sr. Sousa Rosal.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre o Protocolo Adicional ao Tratado do Atlântico
Norte para a Acessão da República Federal Alemã.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr. Pinto
Barriga.
Diz acharem-se na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Corporações a requerimento do Sr.
Antão Santos da Cunha.
Diz estarem na Mesa as informações prestadas pela Junta Nacional da Marinha Mercante e pelos
delegados do Governo junto dos organismos da pesca e do Grémio dos Armadores da Marinha Mercante
a requerimento do Sr. Pinto Barriga.
Diz estarem ainda na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Corporações a requerimento do
Sr. Furtado de Mendonça.
Diz ter sido enviada cópia dum ofício do Ministério dos Negócios Estrangeiros em satisfação de
requerimento do Sr. Manuel Vaz.
Diz estar ma Mesa um ofício da Presidência do Conselho acerca duma intervenção do Sr. João Valença
sobre a regulamentação da Lei n.º 2.030.
Diz estarem na Mesa o texto e a proposta de aprovação do Acordo Cultural Luso-Britânico.



































Consulta a Assembleia acerca do pedido de autorização para o Sr. António Felgueiras depor no tribunal
de Monção.
Diz encontrarem-se na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Lei n.ºs
39.957, 39.959, 39.963, 39.971, 39.974, 39.975, 39.976, 39.978, 39.979, 39.962, 39.983, 39.992,
39.993, 39.997, 39.998, 39.999, 40.010, 40.011, 40.025 e 40.026.
Refere-se ao 20.º aniversário da Câmara Corporativa.
Refere os cumprimentos apresentados ao Chefe do Estado em nome da Assembleia no dia de Ano Bom
e a respectiva retribuição por S. Ex.ª.
Comunica o falecimento do antigo Deputado Indalêncio Froilano de Melo.
Resolve exarar no Diário das Sessões um voto de sentimento pela morte do referido antigo Deputado.
Responde à alocução em que o Chefe do Estado dirige votos de bom Ano Novo à Assembleia.
Declara estar na Mesa um ofício do Sr. Presidente da Câmara Corporativa a agradecer as provas de
deferência prestadas pela Assembleia a propósito do 20.º aniversário da Câmara Corporativa.
Concede a generalização pedida pelo Sr. Melo Machado do debate do aviso prévio do Sr. Amaral Neto
acerca da necessidade de se modificarem algumas disposições do novo Código da Estrada.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimentos dos Srs.
Proença Duarte e Paulo Cancela de Abreu.
Diz encontrar-se na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º
40.031.
Defere um requerimento do Sr. Sousa Rosal para que seja publicado no Diário das Sessões o
documento, emanado da Administração da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, onde se
critica o discurso daquele Deputado sobre remodelação dos vencimentos e abonos do funcionalismo.
Apresenta, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.032, 40.033 e
40.034.
Apresenta, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.035, 40.036 e
40.037.
Diz encontrarem-se na Mesa respostas dos Ministérios do Ultramar e da Economia a requerimentos
formulados pelo Sr. Pinto Barriga.
Profere palavras de homenagem ao patriarca de Lisboa na passagem do 25.º aniversário da elevação ao
cardinalato do Sr. D. Manuel Gonçalves Cerejeira.
Diz encontrarem-se na Mesa os elementos, fornecidos pelo Ministério do Negócios Estrangeiros a
requerimento do Sr. Manuel Maria Vaz.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.038
e 40.043.
Diz encontrarem-se também na Mesa, fornecidos pelo Ministério da Economia, os elementos requeridos
pelo Sr. Elísio Pimenta.
Diz estarem na Mesa o relatório e as Contas da gerência da Junta do Crédito Público relativos a 1953.
Diz estarem também na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do
Sr. Paulo Cancela de Abreu.
Diz encontrarem-se na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Obras Públicas a requerimento
do Sr. Augusto Simões.
Diz encontrarem-se na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr.
Pinto Barriga.
Diz encontrar-se na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º
40.045.
Diz estar na Mesa um ofício do 2.º juízo criminal de Lisboa pedindo autorização para os Srs. Abrantes
Tavares, Carlos Moreira e Daniel Barbosa deporem.
Diz estar também na Mesa um ofício do círculo judicial de Setúbal pedindo autorização para o Sr. Miguel
Bastos depor.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Obras Públicas a requerimento do Sr.
Daniel Barbosa.
Diz estar também na Mesa um pedido de autorização para o Sr. Pinto Barriga depor na 2.ª vara cível de
Lisboa.
Defere um requerimento do Sr. Proença Duarte sobre a publicação no Diário das Sessões dumas
informações relacionadas com o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca da vinha e do vinho.
Diz estar na Mesa uma informação da Presidência do Conselho em satisfação de requerimento do Sr.
Melo Machado.
Comunica ter recebido, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os números do Diário
do Governo contendo os Decretos-Leis n.ºs 40.050, 40.051 e 40.053.






































Apresenta uma proposta de lei relativa a execução de obras de pequena distribuição de energia
eléctrica.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr. Melo
Machado.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Pinto Barriga depor na 2.ª vara cível
de Lisboa.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para os Srs. Dinis da Fonseca, Carlos Borges e
Ricardo Durão deporem na 2.ª vara cível de Lisboa.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei relativa a servidões militares.
Diz estarem na Mesa as respostas a requerimentos dos Srs. Pinto Barriga e Daniel Barbosa.
Convoca a Comissão de Legislação e Redacção.
Comunica à Assembleia que faleceu a mãe do Sr. Armando Cândido.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Obras Públicas a requerimento do Sr.
Augusto Simões.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr. Carlos
Moreira.
Congratula-se com o regresso do Sr. Joaquim Mendes do Amaral à actividade parlamentar.
Enuncia os assuntos pendentes da apreciação da Câmara e declara interrompido o funcionamento
efectivo desta.
Diz estarem na Mesa os seguintes pareceres da Câmara Corporativa: acerca do projecto de lei sobre
jurisdição dos tribunais militares, do Acordo relativo à fronteira com a Niassalândia, da Convenção
Cultural Luso-Britânica e da proposta de lei sobre a execução de obras de pequena distribuição de
energia eléctrica.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
40.058 e 40.059.
Diz estarem na Mesa elementos fornecidos por vários Ministérios em satisfação de requerimentos dos
Srs. Elísio Pimenta, Daniel Barbosa, Manuel Maria Vaz, Urgel Horta, Mendes Correia e Camilo Mendonça.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as Contas Gerais do Estado de 1953.
Manda ler uma carta de S. E. o Cardeal-Patriarca de Lisboa agradecendo as homenagens da Assembleia
a propósito do seu jubileu.
Exprime aos Srs. Paulo e Augusto Cancela de Abreu o pesar da Assembleia pela morte de seu irmão, o
Dr. Alexandre Cancela de Abreu.
Exprime ao Sr. Mendes Correia o pesar da Assembleia pela morte de sua irmã.
Presta homenagem à memória do escultor Francisco Franco.
Convoca as Comissões de Economia e Política e Administração Geral e Local.
Diz encontrar-se na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei sobre servidões
militares.
Associa a Assembleia às palavras do Sr. Urgel Horta de homenagem ao antigo bispo do Porto, D.
António de Castro Meireles.
Comunica à Câmara o falecimento do arcebispo de Évora, D. Manuel Mendes da Conceição, Santos.
Manda exarar no Diário das Sessões um voto de pesar pelo falecimento do referido arcebispo.
Convoca as Comissões de Economia, Administração Geral e Local e Ultramar.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para os Srs. Antão Santos da Cunha e Urgel
Horta deporem no Tribunal da Relação do Porto.
Diz que ficará constando do Diário das Sessões que a proposta de resolução acerca do Acordo Cultural
Luso-Britânico foi aprovada por unanimidade.
Prorroga o funcionamento da Assembleia Nacional.
Diz ter chegado à Mesa uma proposta de lei de revisão do Plano de Fomento.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Contas sobre as contas da Junta do Crédito Público de
1953.
Diz estarem na Mesa elementos fornecidos a requerimentos dos Srs. Urgel Horta, Elísio Pimenta, Camilo
Mendonça e Pinto Barriga.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.111
e 40.112.
Manda consignar no Diário das Sessões os votos da Assembleia pela saúde do Chefe do Estado a
propósito do seu aniversário natalício.
Diz estar na Mesa, para efeitos do artigo 76.º da Constituição, um ofício do Sr. Presidente do Conselho
comunicando ter sido dirigido pela Rainha Isabel convite ao Chefe do Estado para visitar Londres
oficialmente em Outubro próximo.


































Diz estar na Mesa um ofício da Presidência do Conselho remetendo cópia de elementos relativos às
contas do Fundo de Fomento Nacional.
Dá conhecimento á Assembleia do telegrama do Chefe de Estado agradecendo as felicitações daquela
pelo seu aniversário natalício.
Apresenta, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 40.123.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei relativa a alterações à Lei Orgânica do Ultramar.
Apresenta, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.124, 40.125 e
40.126.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr. Pinto
Barriga.
Declara generalizado o debate do aviso prévio do Sr. Cerveira Pinto sobre o fomento piscícola e a pesca
fluvial.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei de revisão do Plano de
Fomento.
Dá conhecimento de uma nota do Ministério da Economia sobre uma intervenção do Sr. Amaral Neto
acerca da Hidroeléctrica Alto Alentejo.
Apresenta, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.127 e 40.128.
Convoca a Assembleia para sessão conjunta em 22 de Abril.
Convoca a Comissão de Economia.
Saúda o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil.
Apresenta, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.134 e 40.135.
Convoca as Comissões de Economia e Finanças.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre o projecto de lei relativo à limitação de
remuneração dos corpos gerentes, comissários ou delegados do Governo junto de certas empresas.
Diz estarem na Mesa os textos das Convenções entre os Estados Partes no Tratado do Atlântico Norte
relativas ao Estatuto das suas Forças, aos Representantes Nacionais e Pessoal Internacional e ao
Protocolo sobre o Estatuto dos Quartéis Generais Militares Internacionais criados por força daquele
Tratado.
Apresenta, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.137 e 40.138.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Fundo de Fomento Nacional a requerimento do Sr.
Camilo Mendonça.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Baptista Felgueiras depor no tribunal
da comarca de Monção.
Chama a atenção dos Srs. Deputados para o facto de ter publicado no Diário das Sessões o parecer da
Comissão de Contas acerca das contas da Junta do Crédito Público de 1953.
Apresenta, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.139 e 40.140.
Diz terem chegado à Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios da Educação Nacional e do Interior
em satisfação de requerimentos, respectivamente, dos Srs. Galiano Tavares e Urgel Horta.
Profere palavras de homenagem ao Sr. Doutor Oliveira Salazar pela passagem de mais um aniversário
da sua posse como Ministro das Finanças. Refere-se ao significado da visita do Chefe do Estado
brasileiro a Portugal.
Diz estar na Mesa um telegrama do Sr. Presidente do Conselho agradecendo os votos da Assembleia a
propósito seu aniversário natalício.
Diz estar também na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º
40.142.
Apresenta, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição os Decretos-Leis n.ºs 40.143, 40.145 e
40.146.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Justiça a requerimento do Sr. Elísio
Pimenta.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção a fim de ela dar a última redacção a
alguns diplomas votados.
Dá por concluídos os trabalhos da sessão legislativa, agradece a colaboração prestada pelos Srs.
Deputados à Presidência e deseja a estes toda a sorte de felicidades.

3.ª Sessão Legislativa (1955-1956)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:





Diz que se vai proceder à eleição dos Vice-Presidentes e Secretários.
Diz estar na Mesa a proposta de lei relativa à autorização das receitas e despesas para o ano económico
de 1956, acompanhada do parecer da Câmara Corporativa.
Diz estar na Mesa a Conta Geral do Estado referente ao ano de 1954.
Diz estarem na Mesa as contas das províncias ultramarinas relativas ao exercício de 1954.
































Diz estar na Mesa um ofício do tribunal plenário criminal do Porto pedindo autorização para o Sr. Urgel
Horta depor como testemunha.
Diz estar na Mesa um ofício do 2.º juízo correccional de Lisboa pedindo autorização para o Sr. Ricardo
Durão depor naquele juízo.
Cumprimenta os Srs. Deputados ao iniciarem-se os trabalhos da 3.ª sessão legislativa da actual
Legislatura e faz votos para que eles continuem no mesmo ambiente de camaradagem e gentileza;
congratula-se com o êxito da viagem do Chefe do Estado às províncias da Guiné e de Cabo Verde e da
visita à Madeira; refere-se à remodelação ministerial operada em princípios de Julho de 1955; presta
homenagem aos Ministros cessantes e refere-se ao valor e qualidades dos novos membros do Governo;
saúda o Chefe do Estado pelo êxito da sua visita oficial à Inglaterra; refere-se à figura do Dr. José
Alberto dos Reis e emite um voto de pesar pela sua morte; presta homenagem à memória do Dr.
Armindo Monteiro, recentemente falecido, e testemunha ao Chefe do Estado o pesar da Assembleia
Nacional pelo falecimento de sua mãe.
Manda exarar no Diário das Sessões um voto de pesar pelo falecimento do Dr. José Alberto dos Reis.
Diz ter recebido um telegrama do Sr. Presidente da República agradecendo a manifestação de pesar da
Assembleia Nacional pelo falecimento da sua mãe.
Comunica que recebeu pessoalmente cumprimentos do Sr. Presidente da Câmara Corporativa.
Diz estarem na Mesa a proposta de lei relativa ao regime jurídico do solo e subsolo dos planaltos
continentais, acompanhada do parecer da Câmara Corporativa; os elementos fornecidos pelo Ministério
da Economia a requerimento dos Srs. Camilo de Mendonça e Sá Linhares; cópia de um ofício do
Ministério da Economia relativo a um requerimento do Sr. Urgel Horta; as respostas fornecidas pelos
Ministérios do Interior, da Justiça, das Finanças, do Exército, da Marinha, dos Negócios Estrangeiros, das
Obras Públicas, da Educação Nacional, das Comunicações e das Corporações e Previdência Social a
requerimento do Sr. Pinho Brandão, e a resposta do Ministério da Justiça a requerimento do Sr. Pinto
Barriga.
Refere-se ao centenário do nascimento de Mouzinho de Albuquerque.
Comunica estar na Mesa um ofício do 2.º juízo criminal de Lisboa pedindo autorização para os Srs.
Abrantes Tavares, Carlos Moreira e Daniel Barbosa deporem como testemunhas.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr. Pinho
Brandão e, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.421, 40.422 e
40.425.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr. Pinho
Brandão.
Dá por encerrado o debate na generalidade sobre a proposta de lei de autorização das receitas e
despesas para 1956.
Propõe um voto de confiança a Comissão de Legislação e Redacção para dar a última redacção à lei de
autorização das receitas e despesas para 1956.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios das Comunicações, da Economia, das
Finanças e do Interior requeridos pelos Srs. Amaral Neto, Daniel Barbosa, Marques Teixeira, Sá Linhares,
Camilo de Mendonça e Lopes Moreira e, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os
Decretos-Leis n.ºs 40.431, 40.433, 40.434, 40.458, 40.459, 40.461, 40.462, 40.472, 40.473,
40.478,40.481, 40.482, 40.483, 40.484, 40.486, 40.491, 40. 492, e 40.493.
Diz estarem na Mesa, acompanhado do parecer da Câmara Corporativa, o texto da Convenção Universal
sobre o Direito de Autor, Genebra, 1952; as contas da Junta do Crédito Público referentes à gerência de
1954, e um ofício do tribunal judicial da comarca da Guarda pedindo autorização para o Sr. António
Rodrigues depor como testemunha.
Faz o elogio do antigo Deputado José António Marques e manda exarar no Diário das Sessões um voto
de pesar pelo seu falecimento.
Diz estarem na Mesa o Decreto-Lei n.º 40. 496, para efeitos
do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, e elementos enviados pela Presidência do Conselho a
requerimento do Sr. Daniel Barbosa.
Convoca a Comissão de Educação Nacional a fim de eleger o respectivo presidente.
Encerra a discussão na generalidade sobre a proposta de lei relativa ao regime jurídico do solo e subsolo
dos planaltos continentais.
Emite um voto de pesar pelo falecimento da mãe do Sr. António de Almeida.
Diz estar na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 40. 497.
Comunica ter sido eleito presidente da Comissão de Educação Nacional o Sr. Mário de Figueiredo.
Diz estar na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 40.498.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Corporações e Previdência Social a
requerimento do Sr. Galiano Tavares.




































Comunica ter sido eleito presidente da Comissão de Obras Públicas o Sr. Amorim Ferreira.
Diz estar na Mesa um ofício do 7.º juízo correccional de Lisboa pedindo autorização para o Sr. Mendes
Correia depor como testemunha.
Diz estarem na Mesa o Decreto-Lei n.º 40.499, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, e
os elementos fornecidos a requerimentos dos Srs. Carlos Moreira, Melo Machado e Galiano Tavares.
Refere-se à visita do Presidente eleito do Brasil à Assembleia Nacional e manda exarar no Diário das
Sessões um voto pela prosperidade da pátria irmã.
Diz estarem na Mesa a proposta de lei relativa às actividades gimnodesportivas nas províncias
ultramarinas, acompanhada do parecer da Câmara Corporativa, e o extracto do Acordo Cultural entre
Portugal e o Reino da Bélgica.
Diz estarem na Mesa os Decretos-Leis n.ºs 40.500 e 40.501, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da
Constituição, e um ofício da Alfândega de Lisboa, posto de despacho de Cascais pedindo autorização
para o Sr. Venâncio Augusto Deslandes depor como testemunha.
Diz estar na Mesa, para efeitos do § 3.º ao artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 40.502.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.
503, 40.505 e 40.506.
Agradece os votos de boa viagem da Assembleia a propósito da sua partida para o Brasil, onde vai
representar Portugal no acto de posse do Presidente da República daquele país.
Diz estarem na Mesa os elementos solicitados ao Ministério das Comunicações pelos Srs. Santos da
Cunha e Daniel Barbosa e, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
40.516, 40.517 e 40.518.
Refere-se à acção da missão que representou Portugal na cerimónia da posse do Presidente da
República do Brasil.
Agradece a maneira como a Assembleia se manifestou a propósito da acção da missão encarregada de
representar Portugal na posse do Presidente da República do Brasil.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.521
e 40.523.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Interior em satisfação de um
requerimento apresentado pelo Sr. Paulo Cancela de Abreu.
Diz estar na Mesa um ofício do Tribunal do Trabalho de Lisboa pedindo autorização para que o Sr. Melo
Machado deponha como testemunha.
Diz estar na Mesa um ofício do tribunal da comarca de Braga solicitando autorização para o Sr. Elísio
Pimenta depor como testemunha.
Diz ter recebido comunicação do Sr. Tenente-Coronel Sá Viana Rebelo informando que vai assumir as
funções de governador-geral de Angola; interpretando os sentimentos da Câmara, formula a S. Ex.ª os
melhores votos pelo êxito da sua missão.
Convoca a Comissão de Legislação e Redacção e propõe um voto de confiança a esta Comissão para dar
a última redacção aos diplomas que dela carecem.
Declara interrompido o funcionamento efectivo da Assembleia Nacional, de acordo com o § único do
artigo 94.º da Constituição.
Diz estarem na Mesa elementos fornecidos por vários Ministérios em satisfação, de requerimentos
apresentados pelos Srs. Teixeira de Sousa, Galiano Tavares, Pinto Barriga e Bartolomeu Gromicho e,
para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.525 e 40.528.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei sobre turismo, acompanhada do respectivo parecer da Câmara
Corporativa.
Exprime o pesar da Assembleia pelo falecimento da mãe do Sr. Duarte. Silva.
Associa-se às palavras do Sr. Mário de Figueiredo de homenagem ao Papa Pio XII pelo seu duplo
aniversário.
Convoca a Comissão de Educação Nacional.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Marinha em satisfação de um
requerimento apresentado pelo Sr. Pinto Barriga.
Associa-se às palavras de homenagem do Sr. Vaz Monteiro à memória da Sr.ª D. Maria do Carmo
Fragoso Carmona, que acaba de falecer; diz ter encarregado o Sr. Augusto Cancela de Abreu de
representar a Câmara no funeral da referida senhora e, em sinal de sentimento, interrompe a sessão por
cinco minutos.
Diz estar na Mesa um ofício da 1.ª vara cível da comarca do Porto pedindo a comparência do Sr. Manuel
Cerqueira Gomes para depor como testemunha.
Diz estarem na Mesa duas propostas de lei: uma relativa à instituição das corporações, outra referente
ao Plano de Formação Social e Corporativa, para as quais chama a atenção da Assembleia, dada a sua
extrema importância.



































Defere um requerimento do Sr. Augusto Cancela de Abreu para que as comissões encarregadas de
apreciarem as propostas de lei relativas à instituição das corporações e ao Plano de Formação Social e
Corporativa façam o seu estudo em conjunto.
Reserva a palavra ao Sr. Manuel Vaz para responder às considerações do Sr. Urgel Horta sobre a
localização da siderurgia.
Indica o programa provável dos trabalhos da Assembleia para as próximas sessões.
Esclarece o Sr. Paiva Brandão sobre a data da discussão da proposta de lei relativa à organização geral
da Nação para o tempo de guerra.
Diz estarem na Mesa, fornecidos pelos Ministérios das Obras Públicas, do Ultramar, da Economia e das
Corporações e Previdência Social, os elementos solicitados pelos Srs. Amaral Neto, Pereira Jardim, Melo
Machado e Augusto Simões, e, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis
n.ºs 40.553 e 40.556.
Diz estar na Mesa um requerimento do Sr. Paulo Cancela de Abreu pedindo informações sobre o
movimento na nossa fronteira de reboques de roulottes pertencentes a estrangeiros.
Enumera os trabalhos pendentes para apreciação da Assembleia e, usando da faculdade que lhe confere
o § único do artigo 94.º da Constituição, prorroga o funcionamento efectivo da Assembleia Nacional por
um mês.
Elucida o Sr. Pinto Barriga acerca de um pedido de informação sobre o problema do azeite.
Esclarece a Assembleia sobre a sequência dos trabalhos que lhe serão apresentados e salienta a
importância de algumas propostas de lei a discutir.
Manda exarar no Diário das Sessões um voto de pesar pelo falecimento do antigo Deputado Sr. Cunha
Gonçalves.
Diz estar na Mesa uma carta do Sr. Armando Cândido apresentando as suas despedidas, por ter tomado
posse do cargo de juiz do Tribunal de Contas, e exprime o pesar pelo seu afastamento.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre a Conta Geral do Estado de 1954 e
informa que foram publicados no Diário das Sessões os pareceres e declarações de conformidade do
Tribunal de Contas sobre a mesma Conta e sobre as das províncias ultramarinas.
Diz estarem na Mesa elementos fornecidos por vários Ministérios em satisfação dos requerimentos
apresentados pelos Srs. Pinto Barriga, Daniel Barbosa e Paulo Cancela de Abreu.
Diz estarem na Mesa os Decretos-Leis n.ºs 40.557, 40.560, 40.561, 40.562 e 40.564, para efeitos do §
3.º do artigo 109.º da Constituição, e os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia, a
requerimento do Sr. Pinto Barriga, sobre o abastecimento de azeite, que manda publicar no Diário das
Sessões.
Encerra o debate na generalidade da proposta de lei relativa às actividades gimnodesportivas nas
províncias ultramarinas.
Diz estarem na Mesa, enviados pela Presidência do Conselho, o relatório e a declaração de conformidade
do Tribunal de Contas, referentes às contas públicas da metrópole e do ultramar relativas ao ano de
1954, os quais vão ser distribuídos aos Srs. Deputados.
Diz estarem na Mesa o parecer da Câmara Corporativa relativo ao projecto de lei sobre as habilitações
exigidas aos professores de Desenho do ensino liceal e, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da
Constituição, o Decreto-Lei n.º 40.567.
Informa o Sr. Melo Machado de que não foi enviada para a Mesa, pelo Sr. Pinto Barriga, qualquer nota
de aviso prévio sobre o problema do azeite.
Informa o Sr. Melo Machado de que fará o possível para que o seu aviso prévio sobre o regime do
comércio de azeite possa efectivar ainda dentro da actual sessão legislatura.
Diz estarem na Mesa o parecer da Comissão do Ultramar sobre as contas públicas de 1954, um ofício do
Ministério da Educação Nacional informando o Sr. Pinto Barriga acerca de um requerimento sobre as
inscrições no Sindicato dos Odontologistas e o parecer da Comissão das Contas Públicas acerca das
contas da Junta do Crédito Público referentes a 1954.
Interroga o Sr. Pinto Barriga sobre se está habilitado a tratar o seu aviso prévio sobre o problema
oleícola português ao mesmo tempo que o do Sr. Melo Machado sobre o regime do comércio de azeite.
Diz que pode ser marcado ainda durante a presente sessão legislativa o aviso prévio do Sr. Pinto Barriga
sobre o problema oleícola português.
Diz estar na Mesa, dimanada do Sr. Presidente do Conselho, uma proposta de aditamento à proposta de
lei sobre o turismo.
Diz estar na Mesa um ofício do Comando-Geral da Legião Portuguesa pedindo autorização para o Sr.
Borges do Canto depor como testemunha.
Dá por encerrado o debate na generalidade das propostas de lei sobre o turismo e sobre a indústria
hoteleira.




































Diz estarem na Mesa os elementos enviados pelo Ministério das Corporações e Previdência Social em
satisfação de um requerimento apresentado pelo Sr. Pinto Barriga.
Associa-se às palavras do Sr. Jorge Jardim, de homenagem à memória do general Moscardo.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do disposto no § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis
n.ºs 40.568 e 40.571.
Diz estar na Mesa um requerimento do Sr. Botelho Moniz pedindo boletins de análise e amostras seladas
relativos aos tipos de mistura de azeite com óleo de mendobi e do azeite puro e do óleo de mendobi
puro que entraram nas misturas.
Diz estarem na Mesa os elementos enviados pelo Instituto Nacional de Estatística em satisfação de um
requerimento apresentado pelo Sr. Pinto Barriga.
Diz estarem na Mesa, para eleitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.572
e 40.574.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Finanças em satisfação de um
requerimento apresentado pelo Sr. Pinto Barriga.
Diz estar na Mesa, para eleitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 40.575.
Diz estarem na Mesa duas propostas de resolução: uma sobre a Conta Geral do Estado e as contas das
províncias ultramarinas, apresentada pelo Sr. Araújo Correia, e outra sobre as contas da Junta do
Crédito Público, subscrita pelo Sr. João Augusto das Neves.
Congratula-se pela forma como decorreu o debate sobre a Conta Geral do Estado e as contas das
províncias ultramarinas relativas ao ano de 1954 e felicita o Sr. Araújo Correia, relator dos pareceres da
Comissão de Contas Públicas.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia em satisfação de
requerimento apresentado pelo Sr. Botelho Moniz.
Informa o Sr. Pinto Barriga de que só depois de efectivado o seu aviso prévio sobre o problema oleícola
português lhe poderá fornecer as explicações pedidas.
Diz estarem na Mesa determinados elementos fornecidos pelo Ministério da Economia respeitantes ao
abastecimento de azeite, os quais, de harmonia com o artigo 49.º do Regimento, vão ser transmitidos à
Câmara.
Diz estar na Mesa um ofício do 6.º juízo correccional de Lisboa informando a data designada para o
julgamento do Sr. Sebastião Ramires e enviando a respectiva certidão de acusação.
Esclarece a Câmara sobre o julgamento do Sr. Sebastião Ramires e consulta-a sobre a suspensão das
imunidades parlamentares aquele Sr. Deputado.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção a fim de ela dar a última redacção a
alguns diplomas votados e dá por encerrados os trabalhos.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre a proposta de lei relativa ao Plano de
Formação Social e Corporativa.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
40.578, 40.580 e 40.581.
Apresenta ao Sr. Amaral Neto os pêsames da Assembleia pelo falecimento de sua mãe.
Refere-se às, comemorações do XXX aniversario da revolução Nacional celebradas em Braga, às quais
assistiu em representação da Assembleia; recomenda às comissões a quem foram mandadas baixar as
propostas de lei sobre a organização geral da Nação em tempo de guerra e a que se refere ao Plano de
Formação Social e Corporativa que ultimem os seus trabalhos e pede ao Sr. Vice-presidente da Comissão
de Política e Administração Geral e Local que entre em exercício, em virtude de o Sr. Augusto Cancela
de Abreu se encontrar ausente do País.
Diz estarem na Mesa elementos fornecidos pelos Ministérios da Economia e das Obras Públicas em
satisfação de requerimentos apresentados pelos Srs. António Rodrigues, Tavares e Trigueiros Sampaio,
e bem assim o parecer da Câmara Corporativa relativo à instituição das corporações.
Diz estarem na Mesa elementos fornecidos a requerimento do Sr. Augusto Simões.
Pede ao Sr. Deputado Almeida Garrett que faça reunir a Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência
Social, a fim de apreciar a proposta de lei sobre o Plano de Formação Social e Corporativa, em virtude
da doença do seu presidente, Sr. Deputado Santos Carreto.
Diz estar na Mesa um ofício do 2.º juízo criminal do Porto pedindo autorização para o Sr. Vasco Mourão
depor naquele tribunal.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos peio Ministério da Economia em satisfação do
requerimento apresentado pelo Sr. José Sarmento e, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da
Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.635, 40.642 s 40.645.
Dá por encerrado o debate na generalidade da proposta de lei relativa à organização geral da Nação
para o tempo de guerra.
























Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.646
e 40.647.
Diz estar na Mesa um ofício do 2.º Juízo criminal de Lisboa pedindo autorização fiara o Sr. Carlos
Moreira depor como testemunha.
Diz estar na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 40.653.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia e Instituto Nacional de
Estatística em satisfação de um requerimento apresentado pelo Sr. Alberto Cruz e, para efeitos do § 3.º
do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.655 40.656 e 40.657.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
40.659, 40.660 e 40.661.
Dá por encerrado o debate na generalidade sobre a proposta de lei relativa ao Plano de Formação Social
e Corporativa.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.663
e 40.664.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição os Decretos-Leis n.ºs 40.666,
40.667, 40.668, 40.669, 40.670 e 40.671 e, bem assim, elementos fornecidos pelos Ministérios do
Ultramar e da Economia em satisfação de requerimentos apresentados pelo Sr. Pinto Barriga.
Diz estarem na Mesa elementos fornecidos pelos Ministérios do Interior e da Economia a requerimentos
dos Srs. Carlos Moreira e Pinto Barriga e um ofício do Sr. Presidente do Conselho participando os
convites dirigidos ao Chefe do Estado para uma visita oficial à União da África do Sul e à Federação da
Rodésia e da Niassalândia.
Manda exarar no Diário das Sessões um voto de pesar pelo falecimento do pai do Sr. Agnelo do Rego.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
40.673, 40.674 e 40.675.
Submete á votação o levantamento da suspensão das imunidades parlamentares do Sr. Sebastião
Ramires e informa ter sido aprovado o levantamento da suspensão das referidas imunidades.
Dá por encerrada a discussão na generalidade da proposta de lei sobre a instituição das corporações.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
40.678, 40.680, 40.681, 40.682 e 40.683 e os elementos fornecidos pelos Ministérios das Obras Públicas
e da Economia em satisfação de requerimentos apresentados pelo Sr. Pinto Barriga.
Diz estarem na Mesa, para afeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.685
e 40.686.
Defere o requerimento do Sr. Sebastião Ramires para que fique exarado no Diário das Sessões a
votação por unanimidade da proposta de resolução que deu assentimento para a visita do Chefe do
Estado à União da África do Sul e à Federação da Rodésia e da Niassalândia.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para dar a redacção definitiva aos
diplomas aprovados e encerra a sessão extraordinária da Assembleia Nacional.

4.ª Sessão Legislativa (1956-1957)
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Diz ir-se proceder à eleição dos vice-presidentes e secretários da Mesa.
Comunica o resultado da eleição e convida os Srs. Deputados eleitos secretários a ocuparem os seus
lugares na Mesa.
Refere-se aos acontecimentos da Hungria; recorda a visita do Sr. Presidente da República a Moçambique
e à Federação das Rodésias e África do Sul; manda exarar no Diário das Sessões um voto de pesar pelo
falecimento do antigo Deputado Acácio Mendes de Magalhães Ramalho; chama a atenção dos Srs.
Deputados e das Comissões de Finanças e de Economia para a proposta de lei de autorização de
receitas e despesas para 1957 e para a Conta Geral do Estado relativa a 1955; e comunica estarem na
Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 40.689 e 40.690 e,
bem assim, diversos elementos fornecidos em satisfação de requerimentos apresentados por alguns Srs.
Deputados.
Diz estarem na Mesa as contas das províncias ultramarinas referentes ao ano de 1955 e um ofício da 2.ª
vara cível da comarca do Porto pedindo autorização para o Sr. Almeida Garrett depor como testemunha.
Regista, para oportunamente ser considerada, a declaração do Sr. Pinto Barriga sobre a retirada do
projecto de lei sobre as remunerações dos delegados do Governo nas empresas em que o Estado tenha
comparticipação de lucros.
Diz estar na Mesa a proposta de lei relativa à criação do Instituto Nacional de Investigação, Tecnologia e
Economia Industrial.
Diz estar na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 40.890.
Diz estar na Mesa um ofício do 6.º juízo correccional da comarca de Lisboa pedindo autorização para o
Sr. Sebastião Ramires poder ser julgado por acidente de viação.




































Diz estar na Mesa, acompanhada do respectivo parecer da Câmara Corporativa, a proposta de lei de
autorização de receitas e despesas para 1957.
Diz estar na Mesa uma carta do Sr. Agnelo Ornelas do Rego a agradecer a manifestação de pesar pelo
falecimento de seu pai e comunica que recebeu a visita do Sr. Magalhães Ramalho a agradecer os
sentimentos que a Assembleia manifestou pela morte de seu tio, o antigo Deputado Acácio Mendes de
Magalhães Ramalho.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
40.891 e 40.893.
Diz estar na Mesa um pedido de autorização para o Sr. Almeida Garrett depor na 2.ª vara cível do Porto.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr. Amaral
Neto.
Convida o Sr. Cortês Lobão, nas suas considerações sobre o aniversário da morte do Presidente Sidónio
Pais, a subir à tribuna.
Sugere que seja submetido à Comissão de Economia o aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o
problema económico português.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
40.895, 40.897, 40.898 e 40.900.
Sugere que o aviso prévio do Sr. Pinto Barriga sobre as possibilidades de melhoria da eficiência da nossa
administração económico-financeira seja submetido à apreciação de várias comissões.
Declara encerrado o debate na generalidade e põe à discussão na especialidade a proposta de lei de
autorização de receitas e despesas para 1957.
Congratula-se pela forma como decorreu o debate sobre a proposta de lei de autorização de receitas e
despesas para 1957; propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para redigir o
texto definitivo da mesma proposta de lei e deseja aos Srs. Deputados muito boas-festas de Natal.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios do Interior e das Obras Públicas em
satisfação de requerimento do Sr. Pinto Barriga.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
40.904, 40.912, 40.916, 40.921, 40.924, 40.925, 40.927, 40929, 40930, 40931, 40.933, 40.949, 40.950,
40.951, 40.953, 40.958, 40.959, 40.960, 40.964, 40.966, 40.967, 40.969, 40.970 e 40.971.
Diz estarem na Mesa duas propostas de lei, uma sobre o regime jurídico das obras de fomento
hidroagrícola e outra relativa à criação das federações de Casas do Povo.
Diz estarem na Mesa o relatório e as contas da gerência da Junta do Crédito Público relativos a 1955.
Exprime ao Sr. António Rodrigues o pesar da Assembleia pela morte de sua mãe.
Admite o requerimento que pede a ratificação do Decreto-Lei n.º 40.900, que versa sobre actividades
circum-escolares.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Corporações a requerimento do Sr.
Daniel Barbosa.
Submete à votação a ratificação pura e simples do Decreto-Lei n.º 40.900, que trata das actividades
circum-escolares.
Submete à votação a ratificação, com emendas, do mesmo diploma.
Comunica que, em virtude da votação, o Decreto-Lei n.º 40.900 é transformado em proposta de lei e vai
baixar à Câmara Corporativa.
Declara interrompido o funcionamento efectivo da Assembleia Nacional até ao dia 20 de Fevereiro,
inclusive.
Diz estar na Mesa uma informação do Ministério das Comunicações acerca do aviso prévio do Sr. Paulo
Cancela de Abreu sobre acidentes de viação.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Corporações em satisfação de um
requerimento apresentado pelo Sr. Pinto Barriga.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa relativo à proposta de lei que cria o Instituto
Nacional de Investigação, Tecnologia e Economia Industrial.
Diz encontrar-se na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º
40.976.
Congratula-se com o êxito e significado político da visita da rainha de Inglaterra a Portugal.
Indefere um pedido de palavra do Sr. Amaral Neto para um requerimento sobre matéria conexa com a
visita da rainha de Inglaterra e Portugal.
Esclarece o Sr. Carlos Moreira sobre a concessão do uso da palavra.
Lamenta as omissões ocorridas em relação aos Srs. Deputados quando da visita da rainha de Inglaterra
a Portugal.
Designa os Srs. Augusto Cancela de Abreu e Pereira Viana para introduzirem na sala o Sr. Sarmento
Rodrigues, que pela primeira vez nesta legislatura toma assento na Assembleia.





































Diz estar na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 41.011.
Diz estar na Mesa um ofício da delegação da Procuradoria da República de Braga a pedir autorização
para o Sr. Elísio Pimenta prestar declarações.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei relativa à organização da defesa civil.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios das Finanças e do Ultramar em
satisfação de requerimentos apresentados pelos Srs. Pinto Barriga, Galiano Tavares, Águedo de Oliveira
e Paulo Cancela de Abreu.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
41.015 e 41.016.
Esclarece a Assembleia sobre a sequência dos trabalhos de que terá de ocupar-se e chama a atenção
para o aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o problema económico português.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
41.017, 41.020 e 41.023.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr. Amaral
Neto e um ofício da Presidência do Conselho pedindo esclarecimentos sobre um requerimento do Sr.
Pinto Barriga.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr. Pinto
Barriga, cujos mapas-resumos vão ser publicados no Diário das Sessões.
Diz estar na Mesa o parecer sobre as contas das províncias ultramarinas relativas a 1955.
Declara encerrada a discussão na generalidade da proposta de lei que cria o Instituto Nacional de
Investigação, Tecnologia e Economia Industrial.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei relativa a alterações a introduzir na Lei n.º 2030.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Marinha a requerimento do Sr. Amaral
Neto.
Recorda a figura do Sr. Gastão Figueira e manda exarar no Diário das Sessões um voto de pesar pelo
seu falecimento.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Ultramar a requerimento do Sr. Pinto
Barriga.
Diz estar na Mesa um ofício da Câmara Corporativa associando-se ao pesar da Assembleia pela morte do
Sr. Gastão Figueira.
Agradece à Câmara Corporativa a solidariedade manifestada neste ofício.
Diz estar na Mesa um ofício da 4.ª vara cível da comarca de Lisboa pedindo autorização para o Sr.
Camilo Mendonça depor como testemunha.
Convoca a Comissão de Economia.
Concede a generalização do debate sobre o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu relativo aos
acidentes de viação e informa que vão ser lidas informações do Sr. Ministro das Comunicações sobre
este aviso prévio.
Diz estarem na Mesa os elemento fornecidos pelo Ministério do Ultramar a requerimento do Sr. Águedo
de Oliveira e, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 41.027.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 41.028
e 41.030.
Convoca as Comissões de Economia e de Trabalho, Previdência e Assistência Social.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
41.032, 41.033, 41.036 e 41.037.
Diz estarem na Mesa uma informação da Junta Autónoma de Estradas relativa à intervenção do Sr.
Bartolomeu Gromicho a propósito do problema das estradas no distrito de Évora e os elementos
fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimentos dos Srs. Pinto Barriga e Amaral Neto.
Diz estar na Mesa um ofício da 4.ª vara do tribunal da comarca de Lisboa pedindo autorização para o Sr.
Camilo Mendonça depor como testemunha.
Manda exarar no Diário das Sessões um voto de pesar pelo falecimento do presidente Magsaysay, da
República das Filipinas.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei sobre o regime jurídico
das obras de fomento hidroagrícola.
Diz ir ler-se uma proposta de alteração do Sr. Carlos Moreira à proposta de lei que introduz alterações
na Lei n.º 2030.
Esclarece o Sr. Cid dos Santos sobre a não inclusão no Diário das Sessões de alguns documentos
relativos à sua intervenção sobre o Hospital-Faculdade.
Prorroga o funcionamento da Assembleia Nacional.


































Diz estarem na Mesa elementos fornecidos pelos Ministérios das Comunicações, Interior e Ultramar em
satisfação de requerimentos apresentados pelos Srs. Augusto Simões, Pinto Barriga, Gaspar Inácio
Ferreira e Águedo de Oliveira.
Esclarece o Sr. João do Amaral acerca das considerações feitas a propósito do aviso prévio do Sr. Daniel
Barbosa sobre o problema económico português e concede a generalização do debate deste aviso
prévio.
Informa a Assembleia sobre a sequência dos seus trabalhos nas próximas sessões.
Diz estar na Mesa um ofício do Sr. Elísio Pimenta comunicando que tomou posse do cargo de
governador civil do Porto.
Diz estar na Mesa um ofício do Sr. Presidente do Conselho a comunicar o convite dirigido ao Chefe do
Estado para visitar oficialmente o Brasil.
Informa que fará o possível para que seja efectivado o aviso prévio do Sr. Pinto Barriga sobre as
possibilidades de melhoria da nossa administração económico-financeira.
Diz estarem na Mesa o relatório e a declaração de conformidade do Tribunal de Contas sobre as contas
da metrópole e do ultramar.
Diz estarem na Mesa o Decreto-Lei n.º 41.048, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, e
os elementos fornecidos pelos Ministérios das Comunicações e Ultramar em satisfação de requerimentos
apresentados pelos Srs. Bartolomeu Gromicho e Pinto Barriga.
Manda ler um documento emanado do Ministério do Interior contendo explicações às considerações do
Sr. Cid dos Santos sobre o Hospital-Faculdade.
Diz estar na Mesa o parecer sobre a Conta Geral do Estado relativa ao ano de 1955.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios das Finanças e Obras Públicas a
requerimento dos Srs. Amaral Neto e Azeredo Pereira, e, bem assim, para efeitos do § 3.º do artigo
109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 41.051 e 41.054.
Manda exarar no Diário das Sessões um voto de pesar pelo falecimento do um filho do Sr. Trigueiros
Sampaio.
Manda baixar à Câmara Corporativa e à Comissão de Política e Administração Geral e Local o projecto de
lei do Sr. Carlos Moreira sobre a integração de cinco freguesias do concelho de Baião no de Mesão Frio.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Contas Públicas acerca das contas da Junta do Crédito
Público de 1955.
Lamenta não poder conceder a palavra a vários Srs. Deputados inscritos para falarem antes da ordem
do dia e diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis
n.ºs 41.057 e 41.058; o parecer da Câmara Corporativa sobre a proposta de lei relativa à criação das
federações das Casas do Povo, e os elementos fornecidos pelos Ministérios das Obras Públicas e da
Justiça a requerimento dos Srs. José Sarmento e Tito Arantes.
Congratula-se com o interesse demonstrado pela discussão do aviso prévio do. Sr. Daniel Barbosa sobre
o problema económico português.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
41.059, 41.060, 41.062, 41.066, 41.067, 41.069, 41.070 e 41.073; elementos fornecidos pelos
Ministérios do Ultramar, Interior e Finanças a requerimento dos Srs. Águedo de Oliveira, Ricardo Durão e
Pinto Barriga e um ofício da Presidência do Conselho a autorizar o Sr. Pinto Barriga a consultar diversa
documentação.
Diz estar na Mesa uma informação do Sr. Ministro da Justiça sobre o aviso prévio do Sr. Tito Arantes
acerca da situação dos magistrados e funcionários judiciais.
Informa o Sr. Tito Arantes de que não pode inscrever na ordem do dia a efectivação do referido aviso
prévio.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
41.074, 41.075 e 41.076.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei sobre a organização da
defesa civil e, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 41.077,
41.079 e 41.081.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios das Corporações e Obras Públicas a
requerimentos dos Srs. Pinto Barriga e Cortês Pinto.
Declara encerrado o debate sobre as Contas Gerais do Estado da metrópole e do ultramar e da Junta do
Crédito Público relativas a 1955.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para redigir os textos definitivos dos
diplomas votados.
Agradece aos Srs. Deputados a colaboração prestada à Presidência nesta Legislatura e exalta a forma
elevada como decorreram os trabalhos.

VII Legislatura (1957-1961)

1.ª Sessão Legislativa (1957-1958)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:






























Refere-se à sua eleição para a presidência, que agradece em seu nome e no da Mesa; felicita o Sr. Paulo
Cancela de Abreu pelo acerto da sua presidência nas sessões preparatórias; faz considerações acerca da
actual situação política interna e internacional; saúda os Srs. Presidentes da República e do Conselho;
refere-se à visita do Presidente do Paquistão; saúda a Câmara Corporativa; recorda os Deputados da
anterior legislatura e saúda os novos; presta homenagem e propõe votos de pesar pelo falecimento dos
antigos Deputados Marques Mano, Abel de Lacerda e Carneiro Pacheco.
Diz ir proceder-se à eleição das Comissões de Legislação e Redacção, de Finanças e de Economia.
Proclama os Srs. Deputados eleitos para as referidas Comissões.
Diz estar na Mesa a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1958 e submete à
votação a urgência para a elaboração do parecer da Câmara Corporativa.
Designa a deputação que deve receber o Sr. Presidente da República na cerimónia da sessão solene
inaugural da VII Legislatura.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 41.083
e 41.085; o parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei de autorização de receitas e
despesas para 1958; as propostas de lei sobre a cooperação das instituições de previdência e das Casas
do Povo na construção, de habitações económicas e sobre a reforma dos tribunais do trabalho, ambas
acompanhadas dos respectivos pareceres da Câmara Corporativa, e as contas das províncias
ultramarinas referentes ao exercício de 1956.
Comunica que foram eleitos para presidentes das Comissões de Legislação e Redacção, de Economia e
de Finanças, respectivamente, os Srs. Mário de Figueiredo, Camilo de Mendonça e Águedo de Oliveira e
para secretários das mesmas Comissões, respectivamente, os Srs. Cid Proença, Dias Rosas e Nunes
Barata.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Ultramar em satisfação de um
requerimento apresentado pelo Sr. Melo Machado e um ofício do 1.º juízo criminal da comarca do Porto
pedindo a comparência dos Srs. Urgel Horta e Antão Santos da Cunha para deporem como
testemunhas.
Diz estar na Mesa um ofício do juiz de direito do 2.º juízo da comarca de Coimbra pedindo autorização
para o Sr. Santos Bessa depor como testemunha.
Diz ir proceder-se à eleição das Comissões de Negócios Estrangeiros, de Defesa Nacional e de Trabalho,
Previdência e Assistência Social.
Proclama os Srs. Deputados eleitos para as referidas Comissões e diz ir proceder-se a eleição das
Comissões de Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais, de Ultramar e de
Obras Públicas e Comunicações.
Proclama os Srs. Deputados eleitos para as referidas Comissões e diz ir proceder-se à eleição das
Comissões de Contas Públicas e de Política e Administração Geral e Local.
Proclama os Srs. Deputados eleitos para as referidas Comissões.
Convoca, para elegerem os respectivos presidentes, e secretários, as Comissões de Negócios
Estrangeiros, de Defesa Nacional, de Trabalho, Previdência e Assistência Social, de Educação Nacional,
Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais, de Ultramar, de Obras Públicas e Comunicações, de
Contas Públicas e de Política e Administração Geral e Local.
Manda baixar às Comissões de Legislação e Redacção, de Trabalho, Previdência e Assistência Social e de
Política e Administração Geral e Local a proposta de lei sobre a cooperação das instituições de
previdência e das Casas do Povo na construção de habitações económicas.
Manda baixar às Comissões de Legislação e Redacção e de Trabalho, Previdência e Assistência Social a
proposta de lei sobre a reforma dos tribunais do trabalho.
Manda baixar às Comissões de Contas e de Ultramar as contas das províncias ultramarinas relativas a
1956.
Comunica que foram eleitos para presidentes das Comissões de Negócios Estrangeiros e de Defesa
Nacional, respectivamente os Srs. Sebastião Ramires e Cota Morais e para secretários das mesmas
Comissões, respectivamente, os Srs. Alberto de Araújo e Henriques Jorge.
Comunica que foram eleitos para presidentes das Comissões das de Trabalho, Previdência e Assistência
Social e de Ultramar, respectivamente, os Srs. Soares da Fonseca e Sarmento Rodrigues e para
secretários das mesmas Comissões, respectivamente, os Srs. Santos Júnior e Pacheco Jorge.
Comunica que foram eleitos para presidente e secretário da Comissão de Política e Administração Geral
e Local, respectivamente, os Srs. Melo e Castro e Augusto Simões.
Considera aprovada na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1958.





































Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para redigir o texto definitivo da
proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1958; convoca a mesma Comissão; marca a
ordem do dia para a próxima sessão e apresenta à Assembleia os cumprimentos de boas-festas.
Diz estarem na Mesa uma proposta de lei sobre a organização da defesa civil, acompanhada do parecer
da Câmara Corporativa, e o relatório e contas de gerência da Junta do Crédito Público relativas a 1956.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
41.466, 41.467, 41. 468, 41.469, 41.471, 41.472, 41.473, 41.476, 41.479, 41.446, 41.447, 41.41.2,
41.41.7, 41.421, 41.422, 41.425, 41.426, 41.427, 41.431, 41.433, 41.442, 41.450, 41.453, 41.454,
41.456, 41.456, 41. 459 e 41.464.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios das Obras Públicas e do Ultramar em
satisfação de requerimentos apresentados, respectivamente, pelos Srs. Bartolomeu Gromicho e Paulo
Cancela de Abreu.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
41.484, 41.487, 41.488 e 41.491.
Diz estar na Mesa um ofício do tribunal plenário criminal do Porto pedindo autorização para os Srs.
Antão Santos da Cunha e Urgel Horta deporem como testemunhas.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Corporações em satisfação de um
requerimento do Sr. Duarte do Amaral e um ofício do Tribunal do Trabalho de Viana do Castelo pedindo
autorização para o Sr. Araújo Novo depor como testemunha.
Diz estar na Mesa um ofício da 2.ª vara cível da comarca do Porto pedindo autorização para o Sr. Brito e
Cunha ser ouvido como perito.
Diz estarem na Mesa um ofício do juiz de direito da comarca de Vila Franca de Xira e uma comunicação
do delegado do procurador da República junto da Relação de Lisboa pedindo a suspensão das
imunidades parlamentares do Sr. Calheiros Lopes e esclarece a Câmara sobre a natureza das faltas
imputadas àquele Sr. Deputado.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Interior em satisfação de um
requerimento do Sr. Carlos Moreira e para efeitos do § 3º do artigo 109.º da Constituição, os DecretosLeis n.ºs 41.492, 41.494, 41.495 e 41.497.
Exprime o pesar da Assembleia pelo falecimento do pai do Sr. Vítor Galo.
Comunica que foram eleitos para presidentes das Comissões de Educação Nacional e Obras Públicas,
respectivamente, os Srs. Mário de Figueiredo e Melo Machado e para secretários das mesmas
Comissões, respectivamente, os Srs. Peres Claro e Pereira e Cruz.
Dá por encerrada na generalidade a discussão da proposta de lei relativa à reforma dos tribunais do
trabalho.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 41.504, os
elementos fornecidos pelos Ministérios das Obras Públicas e da Economia e pelo Secretariado Nacional
da Informação em satisfação de requerimentos apresentados pelos Srs. Nunes Fernandes, Tarujo de
Almeida e Bartolomeu Gromicho e um ofício do 1.º juízo criminal do Porto pedindo autorização para os
Srs. Urgel Horta e Santos da Cunha deporem como testemunhas.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 41.506
e 41.507.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Finanças a requerimento do Sr. Paulo
Cancela de Abreu.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 41.509
e 41.510 e um ofício do juiz de direito de Coimbra pedindo autorização para o Sr. Santos Bessa depor
como testemunha.
Diz estar na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 41.511.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios das Obras Públicas e da Justiça a
requerimento dos Srs. Nunes Barata e Ramiro Valadão.
Diz estar na Mesa um ofício da Inspecção-Geral de Finanças pedindo autorização para o Sr. Vítor Galo
prestar declarações num processo de inquérito. Designa os Srs. Agostinho Gomes e Purxotoma Quenin
para introduzirem na sala das sessões o Sr. Castilho Noronha.
Diz estar na Mesa um requerimento do Sr. Júlio Evangelista que vai ser publicado no Diário das Sessões.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Interior em satisfação de um
requerimento apresentado pelo Sr. Muñoz de Oliveira e um ofício da 2.ª vara cível da comarca de Lisboa
pedindo autorização para o Sr. Sousa Rosal depor naquele tribunal.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pela Câmara Municipal de Mora a requerimento do Sr.
Muñoz de Oliveira.
Declara aprovada na generalidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência
e das Casas do Povo na construção de habitações económicas.


































Diz estarem na Mesa alguns esclarecimentos prestados pelo Ministério do Ultramar sobre uma
intervenção do Sr. Bagorro de Sequeira.
Congratula-se com o interesse demonstrado na discussão da proposta de lei relativa à cooperação das
instituições de previdência e das Casas do Povo na construção de habitações económicas.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do disposto no § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis
n.ºs 41.517, 41.518, 41.520, 41.521, 41.522, 41.523 e 41.524 e os elementos fornecidos pelos
Ministérios do Ultramar e das Obras Públicas em satisfação de requerimentos apresentados pelos Srs.
Homem de Melo e Camilo de Mendonça.
Diz estar na Mesa uma nota do Ministério do Ultramar dando esclarecimentos sobre a intervenção do Sr.
Bagorro de Sequeira acerca do Estatuto do Funcionalismo Ultramarino e da fixação dos respectivos
vencimentos.
Associa-se à homenagem prestada ao vice-almirante Gago Coutinho e congratula-se com o debate do
aviso prévio do Sr. Sarmento Rodrigues sobre o interesse em distinguir aquele oficial.
Designa uma deputação para comunicar ao vice-almirante Gago Coutinho o texto da moção aprovada
sobre o mesmo aviso prévio.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para dar a última redacção aos
diplomas já votados e de acordo com o § único do artigo 94.º da Constituição declara interrompido o
funcionamento efectivo da Assembleia Nacional.
Diz estar na Mesa uma relação dos elementos fornecidos por vários departamentos do Estado durante o
interregno parlamentar em satisfação de requerimentos apresentados por alguns Srs. Deputados.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do disposto no § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis
n.ºs 41.530 e 41.531 e, bem assim, os elementos fornecidos pelo Secretariado Nacional da Informação
e pelos Ministérios das Obras Públicas, das Finanças e das Comunicações em satisfação de
requerimentos apresentados pelos Srs. Franco Falcão, Rocha Lacerda, Paulo Cancela de Abreu e João
Augusto Marchante,
Diz estarem na Mesa o relatório e declaração geral do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado
do ano de 1956 e, bem assim, o parecer da Comissão de Contas sobre a mesma.
Diz estar na Mesa um ofício do 1.º juízo cível da comarca do Porto a pedir autorização para o Sr.
António Lacerda depor como testemunha.
Diz estar na Mesa um ofício do Tribunal Central de Menores do Porto a solicitar autorização para o Sr.
Aires Martins depor como testemunha.
Manda exarar no Diário das Sessões um voto de pesar pelo falecimento do antigo Deputado Trigueiros
Sampaio.
Diz estar na Mesa o parecer sobre as contas das províncias ultramarinas relativas a 1956.
Designa os Srs. Sarmento Rodrigues, Águedo de Oliveira, Pacheco Jorge e Castilho Noronha para
introduzirem na sala das sessões os Srs. Manuel Aroso e Jorge Jardim.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios do Ultramar e das Comunicações em
satisfação de requerimentos apresentados pelos Srs. Homem de Melo, Abranches de Soveral e Augusto
Simões.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Comunicações a requerimento do Sr.
Alberto de Araújo.
Prorroga o funcionamento da Assembleia Nacional ao abrigo do § único do artigo 94.º da Constituição.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios da Economia, da Educação Nacional e da
Justiça a requerimento dos Srs. Santos da Cunha, Cunha Valença e Franco Falcão.
Considera aprovada na generalidade a proposta de lei sobre a organização da defesa civil e comunica
que, pela Comissão de Defesa Nacional, foram apresentadas várias propostas de alteração a este
diploma.
Associa-se à homenagem prestada ao antigo Deputado Carlos Borges e manda exarar no Diário das
Sessões um voto de pesar pelo seu falecimento.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
41.567, 41.569, 41.571, 41.572, 41.573, 41.575, 41.576, 41.577 e 41.579 e, bem assim, os elementos
fornecidos pelos Ministérios do Ultramar e do Interior em satisfação de requerimentos apresentados
pelos Srs. Costa Ramalho e António Lacerda.
Exprime o pesar da Assembleia pelo falecimento do antigo Deputado Sousa Meneses.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas da Junta do Crédito Público
relativas a 1956.
Comunica que se realizou um almoço de homenagem aos parlamentares franceses da delegação que
veio associar-se às comemorações do 9 de Abril e acompanhou o Cristo das Trincheiras e aos quais
saudou numa alocução, que será transcrita no Diário das Sessões.

































Diz estarem na Mesa elementos fornecidos pelos Ministérios da Economia, das Obras Públicas e do
Interior em satisfação de requerimentos apresentados pelos Srs. Dias Rosas, Abranches de Soveral,
Saraiva de Aguilar e Júlio Evangelista.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Ultramar em satisfação de um
requerimento apresentado pelo Sr. Homem de Melo.
Diz estar na Mesa a proposta de lei sobre o II Plano de Fomento, relativo ao sexénio de 1959-1964, que
vai ser enviada à Câmara Corporativa.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Obras Públicas a requerimento do Sr.
Nunes Barata e, para efeitos do disposto, no § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º
41.580.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr. Nunes
Barata.
Diz estar na Mesa um ofício do 3.º juízo correccional de Lisboa solicitando autorização para o Sr. Melo e
Castro depor como testemunha.
Justifica as razões que levaram a Presidência a excepcionar o Regimento no respeitante ao tempo de
uso da palavra pelo Sr. Paulo Cancela de Abreu.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr. Nunes
Barata e um ofício da Junta Nacional das Frutas em satisfação de um requerimento apresentado pelo Sr.
Carlos Lima.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios da Economia, do Interior e das Obras
Públicas a requerimento dos Srs. Rocha Lacerda, Dias Rosas, Nunes Barata e Franco Falcão.
Marca para ordem do dia uma proposta do Sr. Mário de Figueiredo para a constituição de uma comissão
eventual de dezassete membros para o estudo do II Plano de Fomento.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Educação Nacional a requerimento do
Sr. Belchior da Costa.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Educação Nacional em satisfação de um
requerimento apresentado pelo Sr. José Hermano Saraiva.
Encerra o debate sobre as Contas Gerais do Estado da metrópole e do ultramar e as da Junta do Crédito
Público relativas a 1956 e diz estarem na Mesa duas propostas de resolução sobre as mesmas.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para redigir os textos definitivos dos
diplomas votados e convoca a comissão eventual de estudo do II Plano de Fomento para o dia 25 de
Abril.
Congratula-se com a forma como decorreram os trabalhos da sessão legislativa e apresenta ao Sr.
Presidente do Conselho votos de longa vida e continuidade na função que exerce a propósito da
passagem do 35.º aniversário da sua ascensão ao Poder.
Designa vários Srs. Deputados para introduzirem na sala das sessões os Srs. Trigo de Negreiros, Ulisses
Cortês, Magalhães Ramalho, e Vitória Pires.
Diz estar na Mesa urna relação de elementos fornecidos por vários departamentos do Estado em
satisfação de requerimentos apresentados por alguns Srs. Deputados.
Evoca a memória dos Srs. Deputados Teófilo Duarte e Dinis da Fonseca, falecidos durante o interregno
parlamentar e manda exarar no Diário das Sessões um voto de pesar pelo falecimento dos mesmos
Deputados.
Manifesta o pesar da Assembleia pela morte da mãe do Sr. Franco Falcão, do pai do Sr. Santos da
Cunha e do pai do Sr. Magalhães Ramalho.
Refere-se à apresentação pelo Governo do II Plano de Fomento; á recente remodelação ministerial, que
permitiu o regresso à Assembleia Nacional de alguns Srs. Deputados; congratula-se com a eleição do Sr.
almirante Américo Tomás para o cargo de Presidente da República, e nomeia uma deputação,
constituída pelos Srs. Mário de Figueiredo, Trigo de Negreiros e Ulisses Cortês, além da Mesa da
Assembleia, para apresentar ao Chefe do Estado votos de felicidades no cumprimento do seu mandato e
os propósitos de leal colaboração da Câmara.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre a proposta de lei acerca do II Plano de
Fomento relativo ao sexénio de 1959-1964.
Esclarece o Sr. Carlos Moreira sobre a aplicação do artigo 47.º, § 1.º, e § único do artigo 46.º do
Regimento da Assembleia Nacional.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr. Pinho
Brandão e, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 41.597.
Dá conhecimento à Assembleia de que a deputação encarregada de apresentar ao Chefe do Estado os
cumprimentos da Câmara se desempenhou da sua missão, e que o Sr. Presidente da República a
encarregou de transmitir os seus agradecimentos.
















Diz estar na Mesa um ofício do 2.º juízo criminal da comarca do Porto pedindo autorização para o Sr.
Urgel Horta depor como testemunha.
Presta homenagem ao Papa Pio XII e exprime o pesar da Assembleia pela sua morte.
Manda levantar a sessão e suspender os trabalhos da Assembleia em sinal de pesar pela morte do Papa
Pio XII.
Diz estar na Mesa um ofício do 3.º juízo correccional da comarca de Lisboa pedindo autorização para o
Sr. Augusto Marchante depor como testemunha.
Idem do juiz de direito da comarca de Pombal pedindo autorização para o Sr. António Jorge Ferreira
depor como testemunha.
Comunica ter vindo à Assembleia S. Ex.ª Rev.ma o Núncio Apostólico para agradecer as manifestações
de pesar pela morte do Papa Pio XII.
Diz estar na Mesa um ofício do juiz de direito da comarca de Esposende solicitando autorização para o
Sr. António Lacerda depor como testemunha.
Diz estar na Mesa um ofício do 2.º juízo criminal da comarca do Porto pedindo autorização para o Sr.
Urgel Horta depor como testemunha no Tribunal da Relação do Porto. ► Diz estar na Mesa um ofício do
juiz de direito da comarca de Pombal pedindo autorização para o Sr. Jorge Ferreira depor como
testemunha.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Obras Públicas em satisfação de um
requerimento apresentado pelo Sr. Camilo de Mendonça.
Associa-se à homenagem prestada ao novo Papa João XXIII, recentemente eleito.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pela Secretaria de Estado do Comércio em satisfação de
um requerimento do Sr. Manuel Aroso.
Considera aprovada na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento e diz estarem na
Mesa duas moções e algumas propostas de alteração a este diploma.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para dar a redacção definitiva à
proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento aprovada pela Assembleia, convoca para esse fim a
referida Comissão e encerra os trabalhos da sessão extraordinária.

2.ª Sessão Legislativa (1958-1959)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:


















Diz ir-se proceder à eleição dos vice-presidentes e secretários da Mesa.
Comunica o resultado da eleição e convida os Srs. Deputados eleitos secretários a ocuparem o seu lugar
na Mesa.
Manifesta o seu apreço pela colaboração prestada pelo Sr. Manuel Homem de Melo como 2.º secretário
da Mesa da Assembleia Nacional.
Exprime o pesar da Assembleia pela morte da esposa do Sr. Silva Mendes.
Diz estar na Mesa uma carta do Sr. Trigo de Negreiros comunicando ter tomado posse do cargo de
presidente do Supremo Tribunal Administrativo e que aquele senhor lhe apresentou pessoalmente os
seus cumprimentos de despedida.
Diz estar na Mesa a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1959 e convoca para a
estudarem as Comissões de Economia e Finanças.
Refere os acontecimentos mais importantes da vida política nacional ocorridos no interregno
parlamentar.
Diz estarem na Mesa elementos fornecidos por diferentes Ministérios em satisfação de requerimentos
apresentados por vários Srs. Deputados.
Diz estarem na Mesa as contas das províncias ultramarinas relativas ao ano de 1957.
Manda ler uma nota de elementos fornecidos por vários Ministérios em satisfação de requerimentos
apresentados por alguns Srs. Deputados.
Comunica estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei de autorização de
receitas e despesas para 1959.
Propõe que fique exarado na acta da sessão um voto de pesar pelo falecimento do pai do Sr. Freitas
Soares.
Consulta a Assembleia acerca de um pedido de autorização para o Sr. Carlos Moreira depor no 1.º juízo
correccional de Lisboa.
Convoca as Comissões de Finanças e Economia para se ocuparem da proposta de lei de autorização de
receitas e despesas para 1959.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia em satisfação de um requerimento apresentado pelo Sr. Manuel Homem de Melo.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Ferreira Barbosa depor na 1.ª vara
cível do Porto.



































Defere um requerimento do Sr. José Sarmento sobre a publicação no Diário das Sessões de elementos
fornecidos pelo Ministério das Corporações.
Diz estarem na Mesa para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição os Decretos-Leis n.ºs 41.895,
41.896, 41.897, 41.898, 41.899, 41.900, 41.901, 41.902, 41.916, 41.923, 41.925, 41.926, 41.928,
41.934, 41.939, 41.974, 41.976, 41.977, 41.978, 41.979, 41.987 e 41.990.
Responde à interrogação do Sr. Amaral Neto sobre a data da publicação dos Decretos-Leis no Diário do
Governo.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Muñoz de Oliveira depor como
testemunha no tribunal da comarca da Figueira da Foz.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do disposto no § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os DecretosLeis n.ºs 41.995, 41.999, 42.000 e 42.003.
Considera encerrado o debate na generalidade da proposta de lei de autorização de receitas e despesas
para 1959 e diz ir passar-se à discussão na especialidade.
Responde a uma interrogação do Sr. Santos da Cunha sobre a forma de votar o artigo 4, º da proposta
de lei de autorização de receitas e despesas para 1959.
Responde a uma interrogação do Sr. Amaral Neto sobre o mesmo assunto.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para dar a última redacção à
proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1959.
Diz estarem na Mesa para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição os Decretos-Leis n.ºs
42.004, 42.013, 42.016, 42.018, 42.019, 42.021, 42.027, 42.031, 42.034, 42.040, 42.045, 42.046,
42.052, 42.054, 42.063, 42.066, 42.069, 42.071, 42.073, 42.074, 42.084, 42.085, 42.087, 42.088,
42.089 e 42.093.
Diz estarem na Mesa o relatório e contas da Junta do Crédito Público relativos à gerência de 1957,
manda-os baixar à Comissão de Contas Públicas e publicar no Diário das Sessões.
Diz estarem na Mesa os elementos requeridos em 24 de Outubro pelo Sr. Morais Sarmento e manda ler
uma relação de elementos vindos de diferentes Ministérios no interregno parlamentar em satisfação de
requerimentos de vários Srs. Deputados.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Teixeira da Mota depor como
testemunha no tribunal da 1.ª vara cível de Lisboa.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. António Jorge Ferreira depor como
testemunha no tribunal da comarca de Pombal.
Comunica ter recebido da Presidência do Conselho uma proposta de lei sobre a nacionalidade
portuguesa, acompanhada de parecer da Câmara Corporativa, e manda-a baixar às Comissões de Legislação e Redacção e de Negócios Estrangeiros.
Comunica ter recebido da Presidência do Conselho uma proposta de lei relativa ao fomento piscícola nas
águas interiores do País acompanhada de parecer da Câmara Corporativa, e manda-a baixar às
Comissões de Economia e de Política e Administração Geral e Local.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei respeitante ao plano director do desenvolvimento urbanístico da
região de Lisboa e manda-a remeter à Câmara Corporativa e às Comissões, da Assembleia de Economia,
de Trabalho, Previdência e Assistência Social, de Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses
Espirituais e Morais, de Obras Públicas e Comunicações e de Política e Administração Geral e Local.
Refere-se a proposta apresentada pelo Sr. Soares da Fonseca em nome da Comissão de Legislação e
Redacção, para que a Assembleia antecipe a revisão da Constituição Política.
Propõe votos de pesar pelo falecimento do antigo Deputado Alpoim Borges do Canto e pelo da mãe do
Sr. Manuel Homem Ferreira.
Manda proceder à contagem dos Srs. Deputados para o efeito da votação daquela proposta do Sr.
Soares da Fonseca.
Convoca as Comissões de Economia e Política e Administração Geral e Local para se ocuparem da
proposta de lei sobre o fomento piscícola nas águas interiores do País.
Felicita os oradores que se referiram à morte do almirante Gago Coutinho e suspende os trabalhos da
Assembleia em sinal de sentimento.
Diz estarem na Mesa para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição os Decretos-Leis n.ºs
42.150, 42.151 e 42.152.
Considera encerrada a discussão na generalidade da proposta de lei sobre a nacionalidade portuguesa.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos por diversos Ministérios a requerimentos dos Srs. Paulo
Cancela de Abreu, Duarte do Amaral e Carlos Moreira.
Consulta a Assembleia acerca de um pedido de autorização para o Sr. Ferreira Barbosa depor como
testemunha no tribunal da 1.ª vara cível do Porto.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Carlos Moreira depor como
testemunha no tribunal do 5.º juízo correccional de Lisboa.



































Propõe que a Assembleia aprove um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para que,
ao estabelecer o texto definitivo da proposta de lei sobre a nacionalidade portuguesa, substitua a
palavra «menores» por «incapazes».
Chama a atenção da Assembleia para o facto de estar aguardando a chegada da declaração do Tribunal
de Contas a fim de poder entrar em discussão com as Contas Gerais do Estado relativas a 1957, de que
já foram recebidos alguns exemplares.
Diz estarem na Mesa para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição os Decretos-Leis n.ºs 42154,
42.155, 42157, 42.159, 42.160, 42163, 42164 e 42.165.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Morais Sarmento depor como
testemunha num processo disciplinar que corre na Alfândega do Porto.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Interior a requerimento do Sr. Homem
de Melo.
Marca o prazo de quinze dias para a Câmara Corporativa dar parecer acerca do projecto de lei do Sr.
Homem Ferreira sobre alterações a alguns artigos do Código de Processo Penal.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização da Polícia Judiciária do Porto a fim de ali prestar
declarações o Sr. Cerveira Pinto.
Diz estar na Mesa um ofício da Presidência do Conselho a acompanhar os elementos requeridos pelo Sr.
Camilo de Mendonça.
Diz ter recebido da Presidência do Conselho para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição
os Decretos-Leis n.ºs 42.169, 42.171 e 42.172.
Comunica encontrar-se na Mesa um requerimento subscrito por vários Srs. Deputados a fim de que o
Decreto-Lei n.º 42178 seja submetido à apreciação da Assembleia.
Considera encerrado o debate na generalidade da proposta de lei sobre o fomento piscícola nas águas
interiores do País.
Esclarece o Sr. Camilo Mendonça sobre um requerimento deste senhor acerca da prioridade de uma
proposta de emenda à base VII da proposta de lei sobre fomento piscícola nas águas interiores do País.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei de alteração da Constituição Política, que remete a Câmara
Corporativa e às Comissões de Legislação e Redacção e de Política e Administração Geral e Local.
Diz estar na Mesa o relatório e declaração geral do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de
1957 e ter sido enviado à Câmara e distribuído pelos Srs. Deputados o parecer sobre a mesma conta
relativa às províncias ultramarinas.
Dá por concluída a discussão e votação da proposta de lei sobre o fomento piscícola nas águas interiores
do País, prorroga o funcionamento efectivo da Assembleia por mais trinta dias é fixa a ordem do dia da
próxima sessão.
Comunica a morte do Sr. Manuel Luís Fernandes, cuja figura recorda, e propõe um voto de pesar por
esse acontecimento.
Diz estarem na Mesa para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição os Decretos-Leis n.ºs 42.178,
42.181, 42.182, 42183, 42184 e 42.189.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Corporações a requerimento do Sr.
José Sarmento e pelos Ministérios da Economia e das Obras Públicas a requerimento do Sr. Camilo
Mendonça.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Justiça a requerimento do Sr. Melo
Machado.
Comunica estar na Mesa um projecto de lei de alterações à Constituição, apresentado pelo Sr. Carlos
Lima.
Manda baixar à Câmara Corporativa e às Comissões de Legislação e Redacção e de Política e
Administração Geral e Local o mesmo projecto de lei.
Convoca as referidas comissões para se ocuparem das alterações à Constituição.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca do projecto de lei sobre alterações ao Código
de Processo Penal e manda-o baixar à Comissão de Legislação e Redacção.
Diz encontrarem-se na Mesa para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição os Decretos-Leis n.ºs
42.190, 42.191, 42.192, 42.194, 42195 e 42196.
Diz encontrarem-se também na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios das Obras Públicas e da
Economia a requerimentos do Sr. Camilo de Mendonça.
Diz estar na Mesa um projecto de lei de alterações à Constituição Política, da autoria do Sr. Duarte
Amaral, e manda-o baixar à Câmara Corporativa e às comissões encarregadas de estudar a proposta de
lei sobre o mesmo assunto.
Diz estar também na Mesa um projecto de lei do Sr. Manuel Homem de Melo sobre o mesmo assunto,
que baixa à Câmara Corporativa e às mesmas comissões para o referido efeito.




































Diz estar na Mesa um projecto de lei de alterações à Constituição Política, subscrito pelo Sr. Afonso
Pinto, e manda-o baixar à Câmara Corporativa e às mesmas comissões a que foram presentes a
proposta e os outros projectos sobre o mesmo assunto.
Exprime o pesar da Assembleia pela morte da mãe do Sr. André Navarro.
Diz estar na Mesa um projecto de lei de alterações à Constituição apresentado pelos Srs. Carlos Moreira,
Pinto de Mesquita, Cortês Pinto, Abranches de Soveral, Nunes Fernandes, António Jorge Ferreira,
Sócrates da Costa, Sousa Rosal, Aires Martins, Gonçalves Gomes e Cid Proença.
Diz estar na Mesa um outro projecto de lei, também de alteração à Constituição, subscrito pelo Sr.
Duarte Silva.
Diz estar na Mesa um outro projecto, também de alterações à Constituição, apresentado pelos Srs.
Cortês Pinto, Abranches de Soveral, Cid Proença e Júlio Evangelista.
Diz também estar na Mesa outro projecto de lei de alterações à Constituição subscrito pelo Sr. Augusto
Cerqueira Gomes.
Diz irem ser enviados à Câmara Corporativa e às Comissões de Legislação e Redacção e de Politica e
Administração Geral e Local os quatro projectos de lei atrás referidos.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca das alterações à Constituição Politica e
manda-o publicar no Diário das Sessões e baixar às Comissões de Legislação e Redacção e de Política e
Administração Geral e Local.
Exprime o pesar da Assembleia pelo desastre de aviação ocorrido no dia 12 de Abril.
Diz que o projecto de lei do Sr. Camilo de Mendonça sobre a remuneração e a acumulação de cargos,
dos corpos gerentes de certas empresas vai baixar a Comissão de Legislação e Redacção e, depois, à
Câmara Corporativa para dar o seu parecer.
Considera encerrado o debate sobre as Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público
relativas ao ano de 1957.
Associa-se em nome da Assembleia às palavras proferidas pelo Sr. Sarmento Rodrigues de homenagem
ao Secretário de Estado John Foster Dulles a propósito do seu afastamento por doença.
Diz estarem na Mesa para cumprimento do disposto no § 3.º do artigo 109.º da Constituição os
Decretos-Leis n.ºs 42.198, 42.199, 42.200, 42.201, 42.203, 42.204, 42.205, 42.207 e 42.208.
Considera aprovado na generalidade o projecto de lei do Sr. Homem Ferreira sobre alterações ao Código
de Processo Penal.
Submete à apreciação da Assembleia um requerimento do Sr. Homem Ferreira para que a votação do
seu projecto de lei acerca das alterações ao Código de Processo Penal incida sobre o texto da Câmara
Corporativa.
Diz que ficará a constar do Diário das Sessões a aprovação por unanimidade do mesmo projecto de lei.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei sobre o plano director do
desenvolvimento urbanístico da região de Lisboa.
Manda publicar no Diário das Sessões e baixar às comissões competentes da Assembleia aquele parecer.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Secretariado Nacional de Informação em satisfação
de requerimentos apresentados pelos Srs. Amaral Neto e Costa Ramalho.
Concede a generalização do debate do aviso prévio do Sr. Ferreira Barbosa sobre os organismos de
coordenação económica.
Diz estar na Mesa um requerimento do Sr. Augusto Simões a pedir esclarecimentos aos Ministérios da
Economia, das Finanças e do Interior e manda-o publicar no Diário das Sessões.
Diz encontrar-se na Mesa um requerimento do Sr. José Sarmento a pedir esclarecimentos aos Ministérios
das Finanças e da Educação Nacional e manda-o publicar no Diário das Sessões.
Diz estar na Mesa uma proposta de lei relativa ao abastecimento de água às populações rurais.
Envia à Câmara Corporativa e às Comissões de Obras Públicas e de Política e Administração Geral e
Local a mesma proposta de lei.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Interior para satisfação de um requerimento do Sr. Camilo de Mendonça.
Considera encerrado o debate do aviso prévio do Sr. Ferreira Barbosa acerca dos organismos de
condenação económica.
Manda baixar à Câmara Corporativa, transformado em proposta de lei, o decreto sobre o termo do
mandato dos presidentes das câmaras.
Declara a Assembleia no exercício extraordinário das suas atribuições a fim de vir a ocupar-se da
proposta de lei do plano director do desenvolvimento urbanístico da região de Lisboa e das alterações à
Constituição Política.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pela Presidência do Conselho e pelos Ministérios dos
Negócios Estrangeiros, da Justiça e das Finanças em satisfação de requerimentos do Sr. Carlos Moreira.





































Manda transcrever no Diário das Sessões o discurso que proferiu na Emissora Nacional a propósito da
passagem de mais um aniversário da entrada do Sr. Presidente do Conselho para o Governo e levanta a
sessão em manifestação de homenagem respectiva.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Interior a requerimento do Sr. Carlos
Coelho.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios da Economia e da Educação Nacional em
resposta a requerimentos, respectivamente, dos Srs. Pinto de Mesquita e Carlos Moreira.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
42.209, 42.210, 42.213, 42.215, 42.216, 42.219, 42.231, 42.232 e 42.234.
Consulta a Assembleia sobre se autoriza o Sr. Cid Proença a depor no 2.º juízo correccional da comarca
de Lisboa.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr. Nunes
Barata.
Diz encontrarem-se na Mesa para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição os Decretos-Leis n.ºs
42.238, 42.242, 42.243 e 42.247.
Lê um ofício do Sr. Presidente do Conselho a agradecer a homenagem que a Câmara lhe prestou no dia
28 de Abril.
Diz estarem na Mesa os pareceres da Câmara Corporativa sobre os oito projectos de lei de alteração da
Constituição Política e envia-os às Comissões de Legislação e Redacção e de Política e Administração
Geral e Local.
Diz estarem também na Mesa os elementos enviados pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr.
Santos Bessa.
Considera aprovada na generalidade a proposta de lei sobre o plano director do desenvolvimento
urbanístico da região de Lisboa.
Submete à votação um requerimento do Sr. Melo Machado para que a discussão na especialidade
daquela proposta de lei se faça sobre o texto da Câmara Corporativa.
Consulta a Assembleia sobre se autoriza o Sr. Peres Claro a retirar uma proposta de emenda ao n.º 1 da
base I da mesma proposta de lei.
Diz estar concluída a discussão e votação da proposta de lei sobre o plano director do desenvolvimento
urbanístico da região de Lisboa.
Consulta a Assembleia sobre se autoriza o Sr. Araújo Novo a depor no tribunal de Viana do Castelo.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios das Obras Públicas e da Educação
Nacional a requerimentos do Sr. Nunes Barata.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério do Interior a requerimento do Sr. Franco
Falcão.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
42.249, 42.250, 42.251, 42.252, 42.254, 42.257, 42.258, 42.259, 42.260, 42.261, 42.262 e 42.263.
Convoca a Comissão de Política e Administração Geral e Local.
Manifesta o pesar da Assembleia pela morte do antigo ministro dos negócios estrangeiros dos Estados
Unidos, Foster Dulles.
Exprime o pesar da Assembleia pela morte do pai do Sr. Cerveira Pinto.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Teixeira da Mota depor no tribunal da
1.ª vara cível de Lisboa.
Exprime o pesar da Assembleia pela morte da mãe do Sr. Belchior Cardoso da Costa.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios da Economia e das Obras Públicas a
requerimentos, respectivamente, dos Srs. Camilo de Mendonça e Santos Júnior.
Convoca os membros da Comissão de Política e Administração Geral e Local.
Manda publicar no Diário das Sessões uma exposição do Grémio Nacional dos Comerciantes de Lãs
relativa à intervenção do Sr. Amaral Neto acerca da situação criada à lavoura pela falta de procura das
lãs.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
42.264, 42.267, 42.269, 42.274, 42.278, 42.280, 42.281, 42.284, 42.286 e 42.287.
Adverte a Assembleia da necessidade de avançar na discussão das alterações à Constituição Política.
Indica a data e a hora a que o Sr. Presidente da República receberá os Srs. Deputados no Dia de
Portugal.
Convoca a Comissão de Política e Administração Geral e Local.
Diz estarem na Mesa elementos fornecidos a requerimentos dos Srs. Augusto Simões e José Sarmento,
respectivamente, pelos Ministérios das Finanças e da Economia.
Diz encontrarem-se na Mesa, para efeitos do disposto no § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os
Decretos-Leis n.ºs 42.271, 42.289, 42.293, 42.294, 42.299, 42.301, 42.302 e 42.308. 990.



































Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Justiça a requerimento do Sr. Paulo
Cancela de Abreu.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Alberto Cruz depor no Tribunal do
Trabalho de Braga.
Considera encerrada a discussão na generalidade da proposta e projectos de lei de alteração à
Constituição Política.
Congratula-se com o elevado número de presenças à votação da proposta de lei de alteração da
Constituição Política.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios do Interior e da Economia a
requerimentos, respectivamente, dos Srs. Camilo de Mendonça e Duarte do Amaral.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Cid Proença depor no 2.º juízo
correccional de Lisboa.
Dá esclarecimentos sobre a votação do artigo 10.º da proposta de lei de alteração à Constituição
Política.
Consulta a Assembleia sobre um pedido do Sr. Duarte do Amaral para retirar o seu projecto de lei na
parte relativa ao artigo 12.º da proposta de lei de alteração à Constituição Política.
Dá explicações sobre a votação do artigo 13.º da proposta de lei de alteração à Constituição Política.
Dá esclarecimentos ao Sr. Mário de Figueiredo sobre o artigo 17.º da proposta de lei de alteração da
Constituição Política.
Considera concluída a discussão na especialidade e a votação da referida proposta de lei.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Urgel Horta depor na 3.ª vara do
Tribunal do Trabalho do Porto.
Idem, idem para o Sr. Cardoso de Matos depor na 1.ª vara do Tribunal do Trabalho de Lisboa.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Corporações a requerimento do Sr.
Bartolomeu Gromicho.
Esclarece o Sr. Carlos Lima sobre a discussão do artigo 1.º do seu projecto de lei de alteração à
Constituição Política.
Considera prejudicado o artigo 8.º do projecto de lei do Sr. Carlos Moreira, de alteração da Constituição
Política.
Considera prejudicada a alínea g do artigo 1.º do projecto de lei do Sr. Carlos Lima sobre o mesmo
assunto.
Considera prejudicados o § único do artigo 1.º do referido projecto do Sr. Carlos Lima e o § único do
artigo 3.º do projecto do Sr. Homem de Melo sobre o mesmo assunto.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
42.309, 42.314, 42.316, 42.318, 42.319, 42.320, 42.321, 42.322, 42.323, 42.334, 42.347 e 42.348.
Dá explicações aos Srs. Pinto de Mesquita e Nunes Barata a propósito da votação do artigo 2.º do
projecto de lei do Sr. Carlos Lima de alteração da Constituição Política.
Diz estar concluída a discussão e votação do projecto de lei do Sr. Carlos Lima sobre a alteração da
Constituição Política e seguir-se a apreciação na especialidade do projecto de lei do Sr. Duarte do
Amaral sobre o mesmo assunto.
Dá por concluída a discussão e votação daquele último projecto de lei e inicia a discussão e votação do
projecto de lei do Sr. Homem de Melo, de alteração da Constituição Política.
Dá esclarecimentos a respeito da votação do artigo 2.º do projecto de lei de alteração à Constituição
Política apresentado pelo Sr. Homem de Melo.
Defere o requerimento do Sr. Paulo Cancela de Abreu no sentido de serem votadas separadamente as
alíneas g, h e / do artigo 3.º do projecto de revisão constitucional do Sr. Homem de Melo.
Dá por concluída a discussão e votação daquele projecto de lei e diz ir passar-se à discussão na
especialidade do projecto de lei do Sr. Afonso Pinto sobre o mesmo assunto.
Defere um requerimento do Sr. Afonso Pinto no sentido de que sejam postos conjuntamente em
discussão e votação os dois primeiros artigos do seu projecto de lei de alteração à Constituição Política.
Dá por concluída a discussão e votação do mesmo projecto de lei.
Diz ir passar-se a discussão na especialidade do projecto de lei do Sr. Carlos Moreira, de alteração da
Constituição Política.
Responde a uma questão prévia posta pelo Sr. Pinto de Mesquita.
Chama a atenção do Sr. Franco Falcão para palavras que proferiu no decorrer da discussão do artigo 1.º
do projecto de lei do Sr. Carlos Moreira de alteração à Constituição Política.
Esclarece o Sr. Carlos Moreira sobre a contagem na votação do artigo 1.º do seu projecto de lei de
alteração da Constituição Política.
Agradece as explicações do Sr. Carlos Moreira sobre o artigo 6.º do seu projecto de lei de alteração à
Constituição Política.










Considera prejudicados os artigos 8.º e 9.º do mesmo projecto de lei.
Considera uma sugestão do Sr. Mário de Figueiredo sobre a discussão conjunta dos artigos 10.º e 11.º
do mesmo projecto e do projecto de lei do Sr. Duarte Silva sobre o mesmo assunto.
Dá por concluída a discussão e votação do projecto de lei do Sr. Carlos Moreira sobre as alterações à
Constituição Política.
Diz ir passar-se à discussão na especialidade do projecto de lei do Sr. Cortês Pinto de alteração da
Constituição Política.
Submete à votação um requerimento do Sr. Sarmento Rodrigues relativo ao artigo único do projecto de
lei do Sr. Cortês Pinto de alteração da Constituição Política.
Considera prejudicado o projecto de lei do Sr. Augusto Cerqueira Gomes de alteração à Constituição
Política e dá por encerrada a discussão e votação da proposta e projectos de lei de revisão
constitucional.
Congratula-se com a Assembleia pelo trabalho realizado, dá por encerrada a sessão extraordinária e
considera concedido um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para redigir
definitivamente os textos votados.

3.ª Sessão Legislativa (1959-1960)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:


























Procede à eleição dos três vice-presidentes e dois secretários da Mesa proclamando eleitos,
respectivamente os Srs. José Soares da Fonseca, Joaquim Mendes do Amaral, Laurénio Cota Morais dos
Reis, Fernando Cid Oliveira Proença e António José Rodrigues Prata.
Agradece aos Srs. Paulo Rodrigues e Júlio Evangelista a colaboração que lhe prestaram como secretários
da Mesa na anterior sessão legislativa.
Diz estar na Mesa a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1960; manda
ler um ofício da Presidência do Conselho referente à mesma proposta, e, em consequência, convoca as
Comissões de Finanças e Economia para estudarem a referida proposta.
Manda baixar às Comissões de Obras Públicas e Política e Administração Geral e Local o parecer da
Câmara Corporativa acerca da proposta de lei de abastecimento de água às populações rurais.
Diz que estão na Mesa as Contas das Províncias Ultramarinas relativas ao exercício de 1958 e manda-as
baixar às Comissões de Contas Públicas e Ultramar.
Manda ler uma relação de elementos recebidos durante o interregno parlamentar em satisfação dê
requerimentos apresentados pelos Srs. Deputados Carlos Moreira, Muñoz de Oliveira, José Saraiva,
Duarte do Amaral, Belchior da Costa, Paulo Cancela de Abreu, Virgílio Cruz, Carlos Lima, José Sarmento,
Augusto Simões e Armando Cândido de Medeiros.
Diz estar na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 42.371.
Consulta a Assembleia acerca de um pedido de autorização para o Sr. Muñoz de Oliveira depor no
tribunal da comarca da Figueira da Foz.
Manda exarar na acta da sessão um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Sócrates da Costa.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelos Ministérios das Finanças, Ultramar, Comunicações,
Corporações e Obras Públicas e pelo Fundo de Fomento Nacional em satisfação de um requerimento do
Sr. Vítor Galo.
Responde às interrogações do Sr. Carlos Moreira acerca da ida de uma missão parlamentar aos Estados
Unidos da América.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei de autorização das
receitas e despesas para 1960 e remete-o às Comissões de Finanças e Economia.
Diz encontrar-se na Mesa a Conta Geral do Estado relativa ao ano de 1958 e manda-a baixar à Comissão
de Contas Públicas.
Comunica à Câmara o falecimento da mãe do Sr. Brito e Cunha e exprime-lhe o pesar da Assembleia.
Diz encontrarem-se na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
42.691 e 42.696.
Diz encontrarem-se na Mesa os elementos fornecidos pela Secretaria de Estado do Comércio a
requerimento do Sr. Santos Bessa.
Manifesta ao Sr. Urgel Horta a satisfação da Câmara por vê-lo regressar aos trabalhos parlamentares.
Diz encontrar-se na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º
42.710. 176.
Diz estar na Mesa, e manda-o publicar no Diário das Sessões, um requerimento do Sr. Camilo de
Mendonça sobre a montagem de uma instalação de siderurgia.
Comunica à Assembleia o teor da resposta do Governo às perguntas formuladas pelo Sr. Carlos Moreira
acerca da eventual publicação de uma lei de imprensa.
Considera aprovada na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1960.


































Diz não poder dar seguimento a uma proposta de emenda ao artigo 10.º daquela proposta de lei,
apresentada pelo Sr. Carlos Moreira, por importar aumento de despesa.
Dá por encerrados os trabalhos parlamentares antes das férias do Natal, marca a data da próxima
sessão e a respectiva ordem do dia, pede à Assembleia que conceda à Comissão de Legislação e
Redacção um bill de confiança e deseja festas felizes aos Srs. Deputados.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa relativo à proposta de lei de alterações ao Código
Administrativo e manda-o baixar à Comissão de Política e Administração Geral e Local.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição Política, os Decretos-Leis n.ºs
42.711, 42.713, 42.714, 42.759, 42.761, 42.767, 42.768, 42.725, 42.727, 42.780, 42.782, 42.783,
42.784, 42.787, 42.790, 42.791, 42.792, 42.793, 42.794, 42.795, 42.750, 42.751, 42.754, 42.756 e
42.758.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos por vários Ministérios a requerimentos, dos Srs. Nunes
Mexia, Vítor Galo, Augusto Simões, Camilo de Mendonça e Calheiros Lopes.
Diz encontrarem-se na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
12 800, 42.802 e 42.803.
Idem, idem, os Decretos-Leis n.ºs 42.805 e 42.806.
Diz estar na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 42.809.
Consulta a Assembleia acerca de um pedido de autorização para o Sr. Alfredo Rodrigues dos Santos
Júnior depor como testemunha nuns autos de polícia correccional em Gouveia.
Considera aprovada na generalidade a proposta de lei de abastecimento de água às populações rurais e
manda ler as propostas de alteração e uma moção relativas à referida proposta de lei.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia a requerimento do Sr. Amaral
Neto.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
42.812, 42.813 e 42.814.
Comunica ter recebido a visita do Sr. Embaixador do Brasil.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
42.816, 42.817, 42.818, 42.819 e 42.820.
Manda ler um ofício do Sr. Presidente do Conselho e esclarecimentos do Sr. Ministro das Finanças acerca
do reajustamento das pautas alfandegárias.
Refere-se à visita do Sr. Ministro da Presidência ao Estado da Índia e ao Paquistão.
Dá por concluída a discussão da proposta de lei em que se converteu o Decreto-Lei n.º 42.178 relativo
ao período de duração do mandato dos presidentes das câmaras municipais; propõe um voto de
confiança à Comissão de Legislação e Redacção para esta dar a última redacção aos diplomas já votados
sobre o abastecimento de água às populações rurais e o mandato dos presidentes das câmaras; e
declara interrompido o funcionamento efectivo da Assembleia Nacional de 31 de Janeiro a 10 de Março.
Comunica o falecimento do pai do Sr. Amaral Neto durante o interregno parlamentar.
Diz encontrarem-se na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição Política, os DecretosLeis n.ºs 42.824 e 42.825; as Contas da Junta do Crédito Público de 1958, que manda publicar em
suplemento ao Diário das Sessões e baixar à Comissão de Contas Públicas; os elementos fornecidos pelo
Ministério da Marinha a requerimento do Sr. Muñoz de Oliveira; e o parecer da Câmara Corporativa
sobre reorganização do desporto, que manda baixar à comissão competente da Assembleia e diz será
dado proximamente para ordem do dia.
Diz estar na Mesa um ofício do Ministério dos Negócios Estrangeiros acerca da constituição do Grupo de
Amizade Turco-Português, que manda baixar à Comissão de Negócios Estrangeiros.
Manda ler um ofício da embaixada do México de agradecimento ao Sr. Presidente pela cooperação que
prestou à Missão Parlamentar Mexicana na sua visita a Portugal.
Comunica que no interregno parlamentar recebeu os componentes daquela missão.
Associa-se, em nome da Assembleia, às palavras de pesar do Sr. Sousa Rosal a propósito do terramoto
de Agadir.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Homem de Melo depor no tribunal da
comarca de Vila Franca de Xira.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério das Comunicações a requerimento do Sr.
Paulo Cancela de Abreu.
Convoca a Comissão de Educação Nacional para apreciar a proposta de lei sobre a reorganização do
desporto.
Diz que vai dar conhecimento ao Governo do aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre o problema das
estradas, o qual será oportunamente marcado para ordem do dia.
Considera aprovado na generalidade o projecto das alterações ao Regimento da Assembleia Nacional.



































Chama a atenção da Comissão de Legislação e Redacção para uma divergência de textos do projecto de
alterações do Regimento da Assembleia Nacional.
Comunica estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca do projecto de lei do Sr. Camilo de
Mendonça relativo às remunerações dos corpos gerentes de certas empresas e diz que o projecto e o
parecer vão baixar às Comissões de Legislação e Redacção, Finanças, Economia e Política e
Administração Geral e Local.
Diz não poder submeter à votação uma sugestão do Sr. Pinto de Mesquita sobre o projecto de
alterações ao Regimento da Assembleia Nacional.
Dá por concluída a discussão na especialidade do mesmo projecto e agradece aos Srs. Deputados as
amabilidades que lhe dirigiram.
Diz encontrarem-se na Mesa para os efeitos do § 3º do artigo 109.º da Constituição Política os DecretosLeis n.ºs 42.874 e 42.875.
Previne os Srs. Deputados de que devem preparar-se com antecedência para a discussão do projecto de
lei sobre a remuneração dos corpos gerentes de certas empresas em virtude da importância do assunto.
Diz estarem na Mesa para cumprimento do disposto no § 3.º do artigo 109.º da Constituição Política os
Decretos-Leis n.ºs 42.877, 42.878, 42880, 42.881 e 42.883.
Manda ler as propostas de alteração da Comissão de Educação Nacional às bases II, III, VI, VII, VIII, IX
e X da proposta de lei sobre a reorganização dos desportos.
Manda ler as propostas de emenda do Sr. Augusto Simões às bases II e IX da mesma proposta de lei.
Considera a mesma proposta de lei aprovada na generalidade.
Diz estar na Mesa para cumprimento do disposto no § 3.º do artigo 109.º da Constituição o Decreto-Lei
n.º 42.086.
Responde a uma pergunta do Sr. Melo Machado dizendo não terem sido recebidos ainda os elementos
que requereu pela Secretaria de Estado da Agricultura.
Diz ir-se dar início à discussão na especialidade da proposta de lei sobre a reorganização dos desportos.
Refere-se a uma proposta de emenda do Sr. Augusto Simões referenciada ao n.º 3 da base IX da
proposta de lei de reorganização dos desportos mas que diz respeito à base x da mesma proposta de lei.
Submete à deliberação da Assembleia um requerimento do Sr. Augusto Simões relativamente à votação
da base X da proposta de lei de reorganização dos desportos.
Considera concluída a discussão e votação da proposta de lei de reorganização dos desportos.
Prorroga por trinta dias o funcionamento da Assembleia Nacional.
Manifesta ao Brasil a solidariedade de Portugal por motivo das inundações naquele país.
Diz estar na Mesa o parecer da Comissão de Contas da Assembleia sobre as contas da Junta do Crédito
Público e que ele vai ser publicado no Diário das Sessões.
Diz encontrarem-se na Mesa os elementos fornecidos pelo Ministério da Saúde a requerimento do Sr.
Santos Bessa.
Diz estarem na Mesa para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição os Decretos-Leis n.ºs
42.890, 42.893 e 42.896.
Diz estar na Mesa o parecer emitido pela Comissão de Contas Públicas da Assembleia sobre as Contas
Gerais do Estado.
Diz estar na Mesa uma informação do Sr. Ministro das Corporações acerca da intervenção do Sr. António
Lacerda relativamente à superintendência administrativa nos grémios da lavoura.
Consulta a Assembleia sobre um requerimento do Sr. Duarte do Amaral para prestar declarações num
processo de acidente de viação.
Refere-se à designação do Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa como Legado Pontifício à inauguração da
nova capital do Brasil.
Diz encontrar-se na Mesa o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas do ultramar.
Deseja boas-festas de Páscoa aos Srs. Deputados.
Diz estar na Mesa a proposta de lei que aprova, para ser ratificada, a Convenção da Associação Europeia
de Comércio Livre, acompanhada do respectivo parecer da Câmara Corporativa.
Manda baixar às Comissões de Economia e de Negócios Estrangeiros aquela proposta e o referido
parecer.
Manda entregar ao Sr. Melo Machado os elementos recebidos da Secretaria de Estado da Agricultura em
satisfação de um seu requerimento.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos Leis n.ºs
42.897, 42.898, 42.900, 42.901, 42.907, 42.908, 42.911, 42.913, 42.914 e 42.915.
Associa-se às palavras dos oradores que se referiram decisão do Tribunal Internacional da Haia sobre o
caso de Goa e designa os Srs. Deputados que apresentarão aos Srs. Presidentes da República e do
Conselho as saudações da Assembleia a propósito da mesma decisão.






























Manda exarar na acta da sessão um voto de sentimento pela morte do almirante Alfredo Botelho de
Sousa.
Manda entregar ao Sr. Santos Bessa uma informação fornecida pelo Ministério das Corporações em
satisfação de um seu requerimento.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
42.919, 42.920, 42.922 e 42.923.
Responde a uma interrogação do Sr. Carlos Moreira acerca do seu projecto de lei relativo ao concelho de
Mesão Frio.
Manda ler as respostas do Governo a uma nota de perguntas do Sr. Amaral Neto acerca do problema do
álcool industrial e da exploração de automóveis de aluguer a taxímetro.
Manda ler uma proposta de resolução relativa à Convenção da Associação Europeia de Comércio Livre.
Interpreta os sentimentos da Assembleia concedendo à Comissão de Legislação e Redacção um voto de
confiança para estabelecer o texto definitivo da referida resolução.
Considera aprovado na generalidade o projecto de lei do Sr. Camilo de Mendonça sobre as remunerações dos corpos gerentes de certas empresas.
Diz estar na Mesa a Conta Geral do Estado de 1958, acompanhada do relatório e declaração geral do
Tribunal de Contas.
Diz estarem na Mesa elementos fornecidos por vários Ministérios em satisfação de requerimentos dos
Srs. Santos Júnior, D. Maria Irene Leite da Costa, Virgílio Cruz e José Sarmento.
Diz estar encerrado o debate acerca do aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre as estradas nacionais e
que irá proceder-se à votação da moção apresentada sobre o mesmo.
Põe à votação aquela moção de acordo com uma proposta apresentada por aquele Sr. Deputado.
Autoriza o Sr. Belchior da Costa a assinar a referida moção.
Diz que, de acordo com uma proposta do Sr. Melo Machado, ficará registado no Diário das Sessões
porque a referida moção foi aprovada por unanimidade.
Responde a uma questão prévia posta pelo Sr. Carlos Moreira a propósito da discussão do artigo 1.º do
projecto de lei do Sr. Camilo de Mendonça sobre a limitação das remunerações dos corpos gerentes de
certas empresas.
Diz estar na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 42.929.
Profere palavras de homenagem ao Sr. Presidente do Conselho no 32.º aniversário da sua entrada para
o Governo.
Manda entregar aos Srs. Virgílio Cruz e Alberto de Araújo os elementos recebidos na Mesa a
requerimentos daqueles Srs. Deputados dirigidos aos Ministérios das Obras Públicas e das
Comunicações, respectivamente.
Diz ter apresentado cumprimentos ao Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa no regresso de Sua Eminência de
Brasília.
Consulta a Assembleia sobre se autoriza o Sr. José Saraiva a retirar a sua proposta para um novo artigo
4.º do projecto de lei do Sr. Camilo de Mendonça acerca da limitação das remunerações dos corpos
gerentes de certas empresas.
Diz estar concluída a discussão e votação do mesmo projecto de lei.
Diz estarem na Mesa os Decretos-Leis n.ºs 42.935, 42.938 e 42.939, para cumprimento do disposto no §
3.º do artigo 109.º da Constituição.
Considera encerrado o debate acerca das Contas Gerais do Estado, da metrópole e do ultramar, e das
da Junta do Crédito Público, referentes ao ano de 1958.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para dar a última redacção àqueles
textos.
Felicita os oradores que usaram da palavra na sessão de homenagem ao Infante D. Henrique.

4.ª Sessão Legislativa (1960-1961)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:








Ocupa-se da eleição dos vice-presidentes e secretários da Mesa.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
42 942, 42.943., 42.945, 42.946, 42.947, 42.948, 42.949, 42.950, 42.951, 42.953, 42.955 e 42.957.
Manda ler uma carta do Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa a agradecer as palavras do Sr. Presidente, na
sessão legislativa precedente acerca da missão pontifícia de que Sua Eminência foi investido para a
inauguração de Brasília.
Manda ler uma relação de elementos recebidos de vários Ministérios em satisfação de requerimentos
apresentados pelos Srs. José Sarmento, Cerveira Pinto, Sousa Rosal, Saraiva de Aguilar, Amaral Neto e
Duarte do Amaral.
Manda entregar à Sr.ª D. Maria Irene Leite da Costa os elementos recebidos do Ministério da Educação
Nacional a seu requerimento.




































Diz estar na Mesa a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961 e manda-a baixar
às Comissões de Finanças e Economia.
Diz estarem na Mesa as contas das províncias ultramarinas de 1959 e manda-as baixar às Comissões de
Contas Públicas e do Ultramar.
Exprime os sentimentos da Assembleia pelo falecimento do pai do Sr. Henrique Tenreiro.
Responde a uma pergunta do Sr. Carlos Moreira acerca da sessão ter ou não período de antes da ordem
do dia.
Saúda os Srs. Deputados no início dos trabalhos da última sessão legislativa e refere-se aos principais
acontecimentos registados no interregno parlamentar.
Refere-se à exposição do Sr. Presidente do Conselho sobre a campanha anticolonialista.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Paulo Rodrigues depor como
testemunha no 9.º Juízo correccional de Lisboa.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca da proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961 e manda-o baixar às Comissões de Finanças e Economia.
Diz estarem na Mesa os elementos fornecidos ao Sr. Bagorro de Sequeira pelo Ministério do Ultramar.
Diz estarem na Mesa para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição os Decretos-Leis n.ºs
43.369, 43.370 e 43.371.
Exprime o pesar da Assembleia pelo falecimento dos antigos Deputados Srs. Manuel Múrias e Camarate
de Campos.
Refere-se à passagem por Portugal dos restos mortais de combatentes brasileiros da última guerra.
Diz ter sido enviado pela Presidência do Conselho para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da
Constituição o Decreto-Lei n.º 43.374.
Considera aprovada na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para elaborar o texto definitivo da
mesma proposta de lei.
Apresenta cumprimentos de boas-festas aos Srs. Deputados.
Diz terem sido enviadas à Assembleia, no interregno das sessões, as propostas de lei sobre o plano de
construções para o ensino primário, plano de viação rural e emparcelamento da propriedade rústica,
acompanhadas dos respectivos pareceres da Câmara Corporativa, mandando imprimir e distribuir as
duas primeiras com os respectivos pareceres.
Designa as Comissões da Assembleia que deverão ocupar-se do estudo das mesmas propostas de lei.
Diz ter chegado à Mesa uma proposta de lei que aprova o Regulamento Geral das Estradas e Caminhos
Municipais, acompanhada do respectivo parecer da Câmara Corporativa, e manda-a baixar às Comissões
de Obras Públicas e Politica e Administração Geral e Local.
Diz estar na Mesa o relatório e contas da gerência de 1959 da Junta do Crédito Público e manda-os
baixar à Comissão de Contas.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
43.377, 43.378, 43.379, 43.383, 43.384, 43.390, 43.392, 43.393, 43.398, 43.399, 43.400, 43.404,
43.408, 43.409, 43.410, 43.413, 43.417, 43.420, 43.421, 43.422, 43.423, 43.424, 43.428, 43.429,
43.440, 43.446, 43.447, 43.451, 43.452, 43.453, 43.455, 43.457, 43.458, 43.459, 43.460, 43.463,
43.464, 43.465, 43.468 e 43.469.
Manda ler uma nota de perguntas do Sr. Camilo de Mendonça ao Sr. Ministro da Economia e a resposta
deste.
Manda ler os esclarecimentos enviados pelo Sr. Ministro da Economia sobre uma intervenção do Sr.
Pinto de Mesquita acerca das tarifas de energia eléctrica na cidade do Porto.
Diz encontrarem-se na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os DecretosLeis n.ºs 43.470 e 43.471.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Paulo Rodrigues depor no 9.º juízo
correccional de Lisboa.
Convoca a Comissão de Educação Nacional.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
43.472 e 43.473.
Convoca as Comissões de Obras Públicas e Comunicações e Política e Administração Geral e Local.
Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
43.474, 43.477 e 43.478.
Considera aprovada na generalidade a proposta de lei relativa ao plano de construções para o ensino
primário.
Interrompe a discussão na especialidade daquela proposta de lei por haver conveniência em aguardar
tempo para exame da base XVIII.





































Diz estarem na Mesa, para cumprimento do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
43.480 e 43.482.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Carlos Moreira depor num processo
disciplinar na Inspecção do Ensino Liceal.
Idem, idem para o Sr. José Sarmento depor no 2.º juízo cível de Lisboa.
Diz estar concluída a discussão e votação da proposta de lei relativa ao plano de construções para o
ensino primário.
Convoca as Comissões de Legislação e Redacção, Educação Nacional e Trabalho, Previdência e
Assistência Social.
Diz que o projecto de lei do Sr. Santos Bessa acerca de períodos de evicção escolar por virtude de
doenças infecto-contagiosas vai ser enviado às Comissões da Assembleia e à Câmara Corporativa e
publicado no Diário das Sessões.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
43.485, 43.486, 43.488 e 43.490.
Refere-se ao assalto do paquete «Santa Maria», acontecimentos de Angola e comunicado da Oposição.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs 43.498
e 43.499.
Refere-se ao regresso do «Santa Maria» e designa para representarem a Assembleia no funeral do
terceiro-piloto Nascimento Costa os Srs. Cota Morais, Sarmento Rodrigues, Teixeira da Mota, Jerónimo
Jorge e Colares Pereira.
Exprime o pesar da Câmara pelos portugueses mortos no «Santa Maria» e em Luanda e propõe por esse
facto uns minutos de silêncios.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3'.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
43.501 e 43.503.
Informa o Sr. Melo Machado de que ainda não chegaram à Mesa os elementos que o mesmo Sr. Deputado requereu acerca de um inquérito à Cooperativa dos Produtores de Leite de Mafra.
Declara prorrogado por um mês o funcionamento da Assembleia Nacional.
Diz estar na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, o Decreto-Lei n.º 43.505.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. João Augusto Marchante depor no
tribunal da 1.ª vara cível de Lisboa.
Considera encerrada a discussão na generalidade da proposta de lei sobre o plano de viação rural.
Comunica estarem na Mesa os documentos a que o Sr. Melo Machado se referiu na sessão anterior.
Diz estar concluída a discussão na especialidade da proposta de lei sobre o plano de viação rural.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para redigir diplomas pendentes.
Declara interrompido o funcionamento efectivo da Assembleia.
Diz estar na Mesa a resposta do Governo às perguntas formuladas pelo Sr. Amaral Neto acerca da
insuficiência do corpo docente do Instituto Superior Técnico, mandando ler uma e outras.
Diz estar na Mesa um ofício do Ministério do Interior acerca da intervenção do Sr. Santos da Cunha
relativa ao presidente da Câmara Municipal do Porto.
Diz terem sido recebidos vários elementos requeridos pelos Srs. Augusto Simões e Paulo Cancela de
Abreu.
Diz terem sido enviados para cumprimento do disposto no § 3.º do artigo 109.º da Constituição os
Decretos-Leis n.ºs 43.508, 43.509, 43.511, 43.514, 43.515, 43.516, 43.517, 43.518, 43.519 e 43.520.
Informa a Câmara de que já foi distribuído aos Srs. Deputados o parecer da Comissão das Contas
Públicas acerca das Contas Gerais do Estado de 1959, metrópole e que a parte respeitante ao ultramar
vai sê-lo.
Diz que durante o interregno parlamentar foi publicado no Diário das Sessões o parecer da mesma
Comissão acerca das Contas da Junta do Crédito Público que vai ser distribuído aos Srs. Deputados.
Consulta a Assembleia sobre um pedido de autorização para o Sr. Silva Mendes depor no tribunal da
comarca de Alcobaça.
Diz estar na Mesa um exemplar da Conta Geral do Estado de 1959 acompanhado do relatório do
Tribunal de Contas e respectiva declaração de conformidade.
Diz estar na Mesa o parecer da Câmara Corporativa acerca do projecto de lei do Sr. Santos Bessa
relativo a períodos de evicção escolar por virtude de doenças infecto-contagiosas, baixando às
Comissões de Trabalho, Previdência e Assistência Social e de Educação Nacional.
Convoca as Comissões de Obras Públicas e Comunicações e de Política e Administração Geral e Local
para se ocuparem da proposta de lei que aprova o Regulamento Geral das Estradas e Caminhos
Municipais.
Convoca as Comissões de Trabalho, Previdência e Assistência Social e de Educação Nacional, Cultura
Popular e Interesses Espirituais e Morais.


















Diz estar na Mesa, acompanhada do respectivo parecer da Câmara Corporativa, uma proposta de lei
relativa ao arrendamento da propriedade rústica, e manda-a baixar às Comissões de Legislação e
Redacção, de Política e Administração Geral e Local e de Economia.
Comunica estar na Mesa, acompanhada do respectivo parecer da Câmara Corporativa, a proposta de lei
referente à reforma da previdência social e manda-a baixar à Comissão de Trabalho, Previdência e
Assistência Social.
Diz estarem na Mesa, para os efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição Política, os Decretos-Leis
n.ºs 43.588, 43.589, 43.595, 43.596, 43.597, 43.602 e 43.603.
Considera encerrado o debate acerca das Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público. ►
Manda entregar aos Srs. Nunes Barata e Pinto de Mesquita elementos chegados à Mesa em resposta a
requerimentos dos mesmos Srs. Deputados.
Diz não estar mais ninguém inscrito para falar na generalidade sobre o projecto de lei relativo a períodos
de evicção escolar, iniciando-se a discussão na especialidade.
Diz estar concluída a discussão e votação do mesmo projecto de lei.
Diz estarem na Mesa, para efeitos do § 3.º do artigo 109.º da Constituição, os Decretos-Leis n.ºs
43.607, 43.608, 43.609, 43.610, 43.611, 43.612 e 43.613.
Considera aprovada na generalidade a proposta de lei sobre o Regulamento Geral das Estradas e
Caminhos Municipais e diz ir passar-se à discussão na especialidade da mesma proposta.
Diz estar concluída a discussão e votação da mesma proposta de lei.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para que esta possa dar a última
redacção a alguns diplomas.
Encerra os trabalhos da VII legislatura.
Propõe um voto de sentimento pela morte do Sr. Vítor Galo.
Propõe um voto de confiança à Comissão de Legislação e Redacção para redigir o texto definitivo da
proposta de resolução acerca da visita do Chefe do Estado a Espanha.

VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)


Não regista intervenções.




Agradece o voto de pesar da Câmara a quando do falecimento de seu irmão.
Faz considerações sobre a actividade da Comissão Eventual.



Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre reembolsos
dos custos de linhas novas de energia eléctrica.
Subscreve os textos da mesma Comissão relativos aos decretos da Assembleia Nacional sobre as Contas
Gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)


4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)




Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre o Plano Intercalar de Fomento.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases da proposta de lei sobre a
propriedade da farmácia.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo aos decretos da Assembleia Nacional
sobre a propriedade da farmácia, sobre as Contas Gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito
Público de 1963, sobre o uso de acendedores e isqueiros e sobre acidentes de trabalho e doenças
profissionais.

IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)


Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional
sobre a autorização das receitas e despesas para 1966, sobre preferência dos cônjuges no provimento
de lugares do ensino primário, sobre mar territorial e zona contígua e sobre as contas da Junta do
Crédito Público e sobre as Contas Gerais do Estado relativas a 1964.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)


Subscreve com outros Deputados propostas de alteração da proposta de lei sobre o regime jurídico da
caça.

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)


Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca do decreto da Assembleia Nacional
sobre o III Plano de Fomento, sobre a autorização das receitas e despesas para 1968, sobre a Lei do
Serviço Militar e sobre as contas da Junta do Crédito Público e as contas gerais do Estado de 1966.

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)



















Subscreve, com outros Deputados, a lista para a eleição dos três Vice-Presidentes e dos dois secretários
da Mesa.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração, de substituição e de supressão de artigos da
proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1969.
Subscreve, com outros Deputados, o texto do decreto da Assembleia Nacional sobre a autorização das
receitas e despesas para 1969, elaborado pela Comissão de Legislação e Redacção.
Discorda de uma referência feita ao Nordeste transmontano pelo Sr. Deputado Casal Ribeiro no seu
discurso sobre a política interna de momento.
Subscreve, com outros Deputados, o texto do decreto da Assembleia Nacional sobre alterações à lei
eleitoral, elaborado pela Comissão de Legislação e Redacção e subscreve, com outro Deputado, uma
proposta de aditamento à referida proposta de lei.
Discute na generalidade a ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 48.757, 48.760 e 48.836 e apresenta uma
moção que subscreve com outros Deputados.
Subscreve, com outros Deputados, os textos dos decretos da Assembleia Nacional sobre o
estabelecimento de normas tendentes a imprimir maior celeridade à justiça penal, acerca da alteração
da Lei n.º 2114, de 15 de Junho de 1962 e sobre a alteração do artigo 667.º do Código de Processo
Penal elaborado pela Comissão de Legislação e Redacção.
Subscreve, com outros Deputados, uma moção sobre o aviso prévio do Sr. Deputado Agostinho Cardoso
sobre os problemas da população idosa no nosso país, do fenómeno do envelhecimento da população e
da política da velhice.
Propõe, com outros Deputados, para 3.º Vice-Presidente o Sr. Deputado Castro Fernandes.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de substituição, de alteração, de aditamento e de
emendas à proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência rural.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre produtos da
indústria siderúrgica.
Refere-se aos trabalhos da Assembleia durante a legislatura e aos acontecimentos de maior
transcendência na nossa vida política.
Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional,
sob a forma de resolução, sobre as contas gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público de
1967.
Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca do Decreto da Assembleia Nacional
sobre declaração de utilidade pública das expropriações requeridas por empresas que explorem
indústrias de interesse nacional, sobre produtos da indústria siderúrgica, sobre o regime jurídico das
expropriações muito urgentes e sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência rural.

X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)









Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo aos decretos da Assembleia Nacional
sobre a autorização das receitas e despesas para 1970 e sobre a colheita de produtos biológicos
humanos para liofilização e conservação por outros processos.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à proposta de lei sobre a criação de
tribunais de família.
Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção relativos aos decretos da Assembleia
Nacional sobre a alteração da Lei n.º 2135, de 11 de Julho de 1968 (Lei do Serviço Militar) e sobre a
adopção de medidas tendentes ao desenvolvimento da região de turismo da serra da Estrela e sobre a
criação de tribunais de família.
Faz considerações sobre o dia da celebração da Comunidade Luso-Brasileira.
Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional, sob
a forma de resolução, sobre as contas gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público de 1968.
Subscreve os textos da mesma Comissão relativo aos decretos da Assembleia Nacional sobre a
circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas entre o continente e as ilhas adjacentes, sobre
acordos colectivos de comercialização de produtos agrícolas, florestais e pecuários, sobre a assistência
judiciária, sobre crédito de colheita e sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)



Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a autorização das receitas e despesas para 1971.
Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre a designação
pelas respectivas corporações dos vogais que fazem parte dos organismos de coordenação económica
em representação das actividades por eles coordenadas.






















Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Sá Carneiro preconiza a revisão da Concordata entre Portugal
e a Santa Sé.
Associa-se tas palavras do Sr. Presidente a propósito da morte do Sr. Deputado Antão Santos da Cunha.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a actividade de seguros e resseguros.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a actividade teatral.
Agradece, na qualidade de presidente da comissão eventual nomeada para o estudo da proposta e dos
projectos de lei de revisão constitucional, as palavras de enaltecimento proferidas pelo Sr. Presidente
quanto ao trabalho desenvolvido pela comissão.
Subscreve uma série de propostas de alteração à Constituição apresentadas pela comissão eventual.
Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.
Requer a retirada da proposta da comissão eventual na parte relativa ao artigo 8.º da Constituição.
Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional e subscreve,
com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 93.º da Constituição.
Volta a intervir no referido debate na especialidade e subscreve, com outros Deputados, uma proposta
de aditamento ao artigo 136.º da Constituição.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional,
sob a forma de resolução, acerca das contas gerais do Estado de 1969.
Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional, sob a forma de
resolução, acerca das contas da Junta do Crédito Público de 1969.
Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto Da Assembleia Nacional sobre a revisão
constitucional.
Subscreve o texto da mesma, Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre liberdade
religiosa.
Faz um aparte a intervenção do Sr. Joaquim Macedo no debate na generalidade da proposta e do
projecto de lei de imprensa.
Põe em relevo o esforço feito pela Assembleia durante a sessão extraordinária, refere-se à actividade
desenvolvida ultimamente pelo Governo e à sua colaboração com a Assembleia, saúda os Chefes do
Estado e do Governo e presta homenagem ao Sr. Presidente pela maneira como vem dirigindo a
Assembleia.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a lei de imprensa.
Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre reabilitação a
integração social de indivíduos deficientes.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)














Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre protecção do cinema nacional.
Subscreve a proposta de resolução da Assembleia Nacional relativa à comunicação do Sr. Presidente do
Conselho acerca da conveniência de a Assembleia se pronunciar sobre a existência e a gravidade da
subversão que afecta algumas partes do território nacional.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional,
sob a forma de resolução, acerca da ocorrência de actos subversivos em território nacional.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção respeitante ao decreto da Assembleia
Nacional, sob a forma de resolução, relativo à Convenção sobre a Igualdade de Direitos e Deveres entre
Brasileiros e Portugueses.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional sobre a autorização das receitas e despesas para 1972.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional sobre defesa da concorrência.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional, sob a forma de resolução, acerca da visita oficial de S. Ex. ª o Presidente da República ao Brasil.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional sobre organização judiciária.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional, sob a forma de resolução, acerca das contas da Junta do Crédito Público de 1970.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional sobre fomento industrial.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional sobre emprego de trabalhadores estrangeiros.



Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção, relativo ao decreto da Assembleia
Nacional sobre revisão da Lei Orgânica do Ultramar.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)















Refere-se à morte do Sr. Deputado Melo e Castro e à sua actividade política e parlamentar e, bem
assim, à memória do Sr. Engenheiro Sebastião Ramires e à sua actividade parlamentar.
Subscreve, com outros Deputados, a lista dos três vice-presidentes e dos dois secretários da Mesa.
Subscreve, com outros Deputados, o parecer da comissão eventual eleita para rever o Regimento da
Assembleia Nacional.
Subscreve, com outros Deputados, as propostas de alteração ao Regimento da Assembleia Nacional
apresentadas pela comissão eventual.
Subscreve, com outros Deputados, o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção da
Assembleia Nacional sobre prestação de avales pelo Estado.
Subscreve, com outros Deputados, o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção sobre o
registo nacional de identificação.
Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de nova redacção, acrescentamento, eliminação,
aditamento e emenda ao Regimento da Assembleia Nacional.
Subscreve, com outros Deputados, o decreto sobre a autorização das receitas e despesas para 1973.
Subscreve, com outros Deputados, uma ratificação, sob a forma de resolução, ao Decreto-Lei n.º
196/72.
Subscreve, com outros Deputados, o 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.
Subscreve, com outros Deputados, o Regimento da Assembleia Nacional.
Subscreve, com outros Deputados, o texto definitivo sobre a lei de terras do ultramar.
Subscreve, com outros Deputados, o texto definitivo sobre a reforma do sistema educativo.

XI Legislatura (1973-1974)

1.ª Sessão Legislativa (1973-1974)
Enquanto Presidente da Assembleia Nacional (Mesa Provisória):


Proclama Deputados à XI Legislatura os candidatos eleitos, cujos nomes foram lidos na Mesa, e declara
legalmente constituída a Assembleia Nacional.

Enquanto Deputado:


Refere-se aos últimos acontecimentos políticos ocorridos e fez um apelo para a unidade nacional sob a
figura veneranda do Chefe do Estado.

