
MÁRIO CORREIA CARVALHO DE AGUIAR 
Legislaturas: IV. 
 
Data de nascimento 
 1884-01-07. 
 
Localidade 
 Aveiro. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Carreira político-administrativa 
 Administrador do Concelho de Pombal (1905); 
 Presidente do Concelho de Pombal (1907); 
 Secretário-Geral do Governo Civil de Évora (depois de 1926): 
 Membro do Gabinete de Heráldica Corporativa (depois de 1926). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Leiria Política e Administração Geral e Local 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Refere-se a acontecimentos de ordem, interna e externa e às vicissitudes por que passou Timor, 

saudando os compatriotas que naquela colónia tanto sofreram.  
 Envia um requerimento relativo a assuntos que se prendem com a construção do Palácio da Justiça.  
 Defende a existência dos administradores de concelho.  
 Apresenta um projecto de lei relativo a matérias do Código Administrativo, restabelecimento dos lugares 

de administradores de concelho. 
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Fala sobre o artigo 10.º da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1947 e envia um 

aditamento.  
 Requer informações sobre o caso de se pretender suprimir a passagem da linha férrea dentro da vila de 

Pombal.  
 Fala na necessidade de uma nova divisão judicial do País, no sentido da restauração de comarcas há 

anos extintas.  
 Justifica um seu requerimento pedindo informações respeitantes à construção das linhas férreas do Setil 

a Peniche, Pombal à Sertã, de Leiria a Porto de Mós, da Nazaré à Idanha e linha de Arganil.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Não regista intervenções. 
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Refere-se à Exposição de Obras Públicas e aos caminhos-de-ferro de Rio Maior a Peniche e de Arganil.  
 Refere-se à necessidade da construção do Palácio da Justiça de Lisboa.  
 Refere-se à viagem aérea do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros em direcção a Washington para 

assinar o Pacto do Atlântico e ao descobrimento pela Polícia Internacional de uma parte da organização 
comunista.  

 Refere-se ao projecto de lei do Sr. Botelho Moniz sobre uma amnistia, lembrando pontos a considerar.  


