
CARLOS MANTERO BELARD 
Legislaturas: II, V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1895-01-24. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Data da morte 
 1980-09-24. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Ciências Históricas e Geográficas pela Universidade de Lisboa; 
 Licenciatura em Direito e Economia Política pela Universidade Livre de Bruxelas; 
 Licenciatura em Ciências Económicas pela Universidade de Columbia (Nova Iorque). 
 
Profissão 
 Administrador de empresas. 
 
Carreira profissional 
 Presidente do Conselho Administrativo da Sociedade Comercial Francisco Mantero, Lda., dedicada à 

produção, venda e compra de cacau, café e oleaginosas, em Timor, África e Portugal. 
 
Carreira político-administrativa 
 Delegado na I Conferência Economia do Império Colonial Português (1936). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

II Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 
V S. Tomé e Príncipe Economia; Colónias. 
VI S. Tomé e Príncipe Economia; Colónias. 
 
Intervenções parlamentares 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Mário de Figueiredo relativo ao corporativismo. 
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Entra na discussão da proposta de lei referente ao imposto sobre os lucros extraordinários de guerra.  
 Fala, na especialidade, acerca da proposta de lei que cria um imposto sobre os lucros extraordinários de 

guerra e envia uma proposta de emenda à base I da referida proposta de lei. 
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1951.  
 Fala sobre o aviso prévio relativo à execução da Lei de Reconstituição Económica.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao condicionamento das indústrias.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Armando Cândido acerca do excesso demográfico português relacionado 

com a colonização e a emigração.  
 Refere-se ao Decreto-lei n.º 38.704, que institui o Fundo de Fomento e Povoamento.  
 Requer, com outros Srs. Deputados, que seja submetido à apreciação da Assembleia Nacional esse decreto-lei.  
 Discute a ratificação desse decreto-lei. 



4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Agradece o voto de pesar formulado pelo falecimento de seu irmão.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Discute na especialidade a proposta de lei relativa à sobrevalorização dos produtos ultramarinos.  
 Requer que fique consignado no Diário das Sessões que o artigo 1.° do contraprojecto da Câmara 

Corporativa sobre as mais valias dos produtos ultramarinos foi aprovado por maioria.  
 Lembra uma alteração ao corpo do artigo 2.° do contraprojecto da Câmara Corporativa à tributação das 

mais valias dos produtos ultramarinos.  
 Discute do artigo 8.° do mesmo.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Teófilo Duarte acerca da questão da Índia.  
 Faz considerações acerca do Tratado de Amizade e Consulta Luso-Brasileiro. 
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute o aviso prévio do, Sr. Melo Machado sobre o problema do nosso comércio externo.  
 Discute a Conta Geral do Estado as contas da Junta do Crédito Público e as contas das províncias 

ultramarinas relativas ao ano de 1954.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a instituição das corporações. 
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1957.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o problema económico português. 


