
JOÃO CARLOS DE SÁ ALVES 
Legislaturas: IV, VII. 
 
Data de nascimento 
 1895-11-04. 
 
Localidade 
 Rebordãos / Bragança. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciado em Direito. 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Notário; 
 Proprietário agrícola. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia de Bragança da União Nacional (1936); 
 Membro da Legião Portuguesa; 
 Membro da Mocidade Portuguesa; 
 Procurador à Câmara Corporativa (III e IX Legislaturas); 
 Presidente da Câmara Municipal de Bragança (antes de 1945); 
 Presidente do Grémio da Lavoura de Bragança; 
 Vice-presidente da Junta de Província de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Bragança Política e Administração Geral e Local 
VII Bragança Política e Administração Geral e Local 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Refere-se a vários aspectos da lavoura portuguesa.  
 Discute a proposta de lei sobre melhoramentos agrícolas.  
 Dá explicações no sentido de retirar uma sua alteração a uma base da mesma proposta de lei e 

esclarece a Assembleia sobre certo ponto da mesma proposta de lei.  
 Pede para retirar as suas propostas e dá esclarecimentos acerca da referida proposta de lei. 
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Não regista intervenções. 
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Discute o projecto de lei e proposta de lei relativos ao problema da habitação.  
 Refere-se a uma sua proposta de alteração à base XVI do parecer da Câmara Corporativa à proposta de 

lei relativa ao problema da habitação.  
 Explica a razão da sua proposta de aditamento à base XXVIII do parecer da Câmara Corporativa à 

mesma proposta. 
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1949.  
 Pede para retirar as suas propostas de substituição dos artigos 6.º e 8.º da mesma proposta de lei. 
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência e das 

Casas do Povo na construção de habitações económicas. 
 Discute na especialidade a mesma proposta de lei.  
 Faz considerações sobre a organização corporativa das lavouras duriense e transmontana e pede a 

instituição da Federação dos Grémios da Lavoura de Trás-os-Montes. 
 



2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Faz considerações sobre a electrificação rural e as tarifas de custo da electricidade, que considera os 

problemas máximos de Trás-os-Montes.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de alteração à Constituição Política. 
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Discute na generalidade o projecto de lei do Sr. Camilo de Mendonça sobre as remunerações dos corpos 

gerentes de certas empresas. 
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Não regista intervenções. 


