
ALFREDO MARIA DE MESQUITA GUIMARÃES BRITO 
Legislaturas: VIII. 
 
Data de nascimento 
 1907-08-09. 
 
Localidade 
 S. Nicolau / Porto. 
 
Habilitações literárias 
 Frequentou o curso liceal e uma especialização em química analítica e 

industrial. 
 
Profissão 
 Industrial. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico; 
 Presidente da União Católica dos Industriais e Dirigentes do Trabalho. 
 
Carreira político-administrativa 
 Comandante de Lança da Legião Portuguesa. Tem várias medalhas de ouro e prata de bom 

comportamento e assiduidade da organização; 
 Director-geral do Grémio dos Industriais Metalúrgicos do Norte; 
 Presidente do Grémio Nacional dos Industriais de Borracha (1949). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Porto Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1962.  
 Faz considerações sobre o Decreto-Lei n.º 44.104 que se refere à importação de automóveis.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963.  
 Deseja que o plano de desenvolvimento económico regional abranja todo o território português.  
 Requer lhe seja fornecida a obra «Dez Anos de Política Externa», vols. I e II.  
 Aborda o problema da normalização dos produtos industriais.  
 Requer que lhe sejam enviadas pelo Ministério da Educação Nacional as obras «Programa do Ensino 

Profissional Industrial e Comercial», «Ensino Industrial» e «Ensino Técnico Profissional».  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre saúde mental.  
 Faz considerações sobre funcionários administrativos e a situação dos regentes agrícolas.  
 Refere-se à necessidade da planificação, ao nível regional, das actividades económicas.  
 Fala sobre o artigo do Sr. Presidente do Conselho, inserto na revista inglesa International Affairs.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964.  
 Fala sobre problemas de tributação dos transportes terrestres.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para a 

enfrentar.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1965.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o regime jurídico dos acidentes de trabalho e das 

doenças profissionais.  


