JOSÉ GUALBERTO DE SÁ CARNEIRO
Legislaturas: II, III, IV, V, VI.
Data de nascimento
 1897-08-31.
Localidade
 Barcelos / Braga.
Data da morte
 1978-02-16.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra.
Profissão
 Advogado.
Carreira profissional
 Concluiu o curso com 21 anos (1918);
 Delegado do Ministério Público em Albufeira, Condeixa e Lousada (1918-1923);
 Dedica-se exclusivamente à advocacia (1923);
 Vogal e Presidente do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados (1938-1957).
Carreira político-administrativa
 Vogal da Comissão Revisora do Projecto do Código Civil (1939);
 Vogal da Comissão Concelhia de União Nacional do Porto (1942);
 Vogal da Junta Consultiva da União Nacional (1945-1949);
 Comandante de lança da Legião Portuguesa.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
II
Não existiam
III
IV
Braga
V
Porto
VI
Porto

Comissões
círculos nem Comissões permanentes.
Legislação e Redacção.
Legislação e Redacção.
Legislação e Redacção.

Intervenções parlamentares
II Legislatura (1938-1942)

1.ª Sessão Legislativa (1938-1939)



Fala sobre o projecto de lei relativo à assistência, de menores aos cinemas e teatros.
Refere-se à aplicação do Código de Falências.




Fala sobre o decreto-lei n.º 30.131, que trata de foros.
Fala sobre o decreto-lei n.º 29:840, que trata de laudémios nos antigos prazos eclesiásticos.



Fala sobre o decreto-lei n.º 31.107, que insere várias disposições relativas ao casamento dos militares
em serviço activo.

2.ª Sessão Legislativa (1939-1940)
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941)
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942)


Entra no debate do projecto de lei referente ao condicionamento da actividade dos engenheiros e
técnicos estrangeiros em Portugal e envia algumas propostas de alterações.

III Legislatura (1942-1945)

1.ª Sessão Legislativa (1942-1943)


Justifica uma proposta de emenda à base II da proposta de lei da nacionalização dos capitais de
diversas empresas.



Fala sobre a base vil da mesma proposta de lei e refere-se às bases VIII, X, XII e XIII e emendas da
mesma proposta de lei.
Fala sobre o problema das rendas das casas, que reclama solução urgente.



Não regista intervenções.



Entra no debate, na generalidade, da proposta de lei de electrificação do Pais e fala, na especialidade,
sobre a mesma proposta de lei.



2.ª Sessão Legislativa (1943-1944)
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945)

IV Legislatura (1945-1949)

1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)




Refere-se ao projecto de lei sobre foros-ouro.
Discute, na especialidade, o mesmo projecto de lei.






Fala sobre o projecto de lei que enviou para a Mesa sobre o inquilinato
Agradece o voto de sentimento da Assembleia pelo falecimento de seu pai.
Refere-se ao caso da Companhia de Seguros Garantia.
Entra no debate sobre o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca das reformas de justiça
promulgadas.
Interroga a Mesa acerca das probabilidades da discussão no período legislativo do seu projecto de lei
relativo ao inquilinato e, depois da resposta do Sr. Presidente, faz sobre o assunto várias considerações.
Requer, pelo Ministério da Justiça, cópia de projectos e de um parecer da autoria de vários
jurisconsultos sobre inquilinato.

2.ª Sessão Legislativa (1946-1947)




3.ª Sessão Legislativa (1947-1948)















Discute o projecto de lei, proposta de lei e parecer sobre a questão da habitação.
Fala sobre a base XVII-A do parecer da Câmara Corporativa à mesma proposta de lei.
Defende a aprovação da base XXV-A do parecer da Câmara Corporativa à mesma proposta de lei.
Justifica a aprovação da base XXVII do parecer da Câmara Corporativa à mesma proposta de lei.
Refere-se ao que é proposto sobre a base XXVIII do parecer da Câmara Corporativa à mesma proposta
de lei e responde a vários oradores, entre os quais o Sr. Botelho Moniz, sobre a mesma base.
Pede esclarecimentos ao Sr. Manuel Lourinho sobre a sua base nova a seguir à XXVIII do parecer da
Câmara Corporativa à mesma proposta de lei.
Manifesta a opinião favorável da respectiva comissão a base XXVIII-A da sua autoria e de outros Srs.
Deputados.
Fala, na especialidade, sobre o seu projecto de lei relativo ao inquilinato e respectivo parecer.
Responde a novas observações do Sr. Carlos Borges respeitantes ao artigo 1.º do parecer da Câmara
Corporativa ao mesmo projecto de lei.
Refere-se a uma nova redacção proposta pelo Sr. Manuel Lourinho, relativa ao n.º 1.º do artigo 5.º do
parecer da Câmara Corporativa ao referido projecto de lei.
Refere-se aos artigos 6.º e 9.º do parecer da Câmara Corporativa ao mesmo projecto de lei.
Pede para retirar uma sua proposta de substituição do n.º 4.º do artigo 9.º do parecer da Câmara
Corporativa ao mesmo.
Refere-se, discute e dá explicações aos artigos 2.º, 12.º, 13.º, 18.º, 19.º, 21.º, 25.º, 26.º e 29.º do
parecer da Câmara Corporativa ao mesmo projecto de lei.
Refere-se a uma proposta do Sr. Antunes Guimarães de uma base nova depois do artigo 46.º do parecer
da Câmara Corporativa ao projecto de lei do inquilinato e a umas observações do Sr. Querubim
Guimarães.

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949)




Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1949, à qual propõe
certas alterações.
Fala sobre o artigo 5.º da mesma proposta de lei e pede para substituir uma sua proposta de
aditamento.
Discute o artigo 8.º da mesma proposta de lei, pedindo para retirar um seu aditamento.

V Legislatura (1949-1953)

1.ª Sessão Legislativa (1949-1950)




Discute o Decreto-Lei n.º 37.666, que trata dos serviços de registo e de notariado.
Requer, pelo Ministério das Finanças, informações respeitantes às avaliações de prédios urbanos feitas
no País de harmonia com a lei n.º 2.030 e refere-se à má qualidade do pão consumido no Norte.
Alude à resposta do Sr. Ministro da Economia à sua intervenção a propósito do regime do pão.

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951)















Requer, pelo Ministério das Finanças, que lhe sejam fornecidos elementos anteriormente solicitados
acerca de avaliações de prédios urbanos, bem como novos elementos, agora requeridos sobre o mesmo
assunto.
Discute o aviso prévio do Sr. Tito Arantes sobre a mecânica dos assentos do Supremo Tribunal de
Justiça e envia uma moção sobre o assunto.
Refere-se aos aproveitamentos hidroeléctricos do Zêzere e Cávado-Rabagão.
Discute na especialidade a proposta de lei relativa à reorganização dos serviços de registo e do
notariado.
Dá explicações sobre artigos da referida proposta de lei a propósito de umas considerações do Sr. Melo
Machado.
Refere-se a artigos da mesma proposta de lei.
Dá explicações respeitantes à citada proposta de lei.
Refere-se, em sucessivas sessões, a artigos da mesma proposta de lei.
Declara que a Comissão de Legislação e Redacção aceita a proposta de um artigo novo referente à
mesma proposta de lei.
Declara que a Comissão de Legislação e Redacção não aceita nova emenda ao § 4.º do artigo 8.º da
tabela de emolumentos da referida proposta de lei.
Declara que a Comissão de Legislação e Redacção aceita um aditamento ao artigo 2.º da tabela de
emolumentos da mesma proposta de lei.
Refere-se à pretensão do concelho de Mesão Frio sobre a anexação de certas freguesias.
Justifica a apresentação de um projecto, de lei sobre a pulverização da propriedade rústica e fala a
respeito da pretensão do concelho de Mesão Frio de anexação de certas freguesias de outro concelho.

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952)







Envia um aviso prévio relativo aos serviços do registo e do notariado.
Refere-se a acumulações, a aposentados e aos professores primários.
Discuta na generalidade a lei do condicionamento das indústrias e apresenta propostas de emendas.
Refere-se à acção da Santa Casa da Misericórdia do Porto.
Refere-se à emenda que apresentou, com outros Srs. Deputados, aos artigos 1.º e 3.º do mesmo
projecto de lei.
Realiza o seu aviso prévio acerca do Decreto-Lei n.º 37 666.

4.ª Sessão Legislativa (1952-1953)



Justifica um projecto de lei que, em nome também do Sr. Bustorff da Silva, apresenta sobre
expropriações.
Discute o mesmo projecto de lei e apresenta uma emenda.

VI Legislatura (1953-1957)

1.ª Sessão Legislativa (1953-1954)


Refere-se às expropriações promovidas pela Hidroeléctrica do Cávado.



Discute o aviso prévio do Sr. Amaral Neto acerca da necessidade de se modificarem algumas disposições
do novo Código da Estrada.
Justifica porque não apresentou dois projectos de lei que anunciara sobre assistência judiciária e
organização dos tribunais civis e criminais.

2.ª Sessão Legislativa (1954-1955)


3.ª Sessão Legislativa (1955-1956)



Referindo-se à viagem do Sr. Ministro das Obras Públicas ao Porto, congratula-se pelo interesse
manifestado pelas obras de que aquela região carece.
Regozija-se com a abertura do Aeroporto de Pedras Rubras ao tráfego internacional, refere-se ao
problema tributário dos grémios da lavoura e pede a reforma do Código Administrativo neste ponto.

4.ª Sessão Legislativa (1956-1957)



Discute na generalidade a proposta de lei que introduz alterações na Lei n.º 2030 (Lei do Inquilinato).
Discute na especialidade a proposta de lei que introduz alterações na Lei n.º 2030 (Lei do Inquilinato).

