ARTUR RODRIGUES MARQUES DE CARVALHO
Legislaturas: I, II, III, IV, V.
Data de nascimento
 1900-05-15.
Localidade
 Entre-os-Rios / Penafiel / Porto.
Data da morte
 1953-12-27.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Farmácia pela Faculdade de Farmácia do Porto (1925);
 Doutoramento pela Faculdade de Farmácia do Porto (1929).
Profissão
 Professor universitário.
Perfil político-ideológico
 Militante nacionalista desde muito novo;
 Apoiante da Monarquia do Norte (1919);
 No II Congresso da União Nacional lamenta a falta de mobilização política do partido (1944);
 Na 1.ª Conferência da União Nacional, volta a insistir na falta de mobilização (1946);
 Homem da confiança política de Salazar:
Carreira político-administrativa
 Vogal do Conselho Superior de Instrução Pública (1936);
 Vogal da Junta Nacional de Educação, onde foi um dos defensores do ensino técnico;
 Membro da Comissão Executiva (V e VI) da União Nacional (1938-1945);
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
I
II
Não existiam
III
IV
Porto
V
Porto

Comissões
círculos nem Comissões permanentes.
Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais.
Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais.

Intervenções parlamentares
I Legislatura (1935-1938)

1.ª Sessão Legislativa (1935)





Discute o projecto de lei do Sr. Cândido Duarte, sobre a criação de asilos agrícolas.
Fala sobre o seu projecto de lei de alterações ao regime do ensino secundário.
Entra no debate sobre o projecto de lei do Sr. Henrique Galvão, relativo à educação física no ensino
secundário.
Propõe emendas ao projecto de lei do Sr. Henrique Galvão sobre a reorganização da educação física no
ensino secundário.

2.ª Sessão Legislativa (1935-1936)



Discute o decreto-lei n.º 26.174, relativo ao funcionalismo.
Apresenta um aviso prévio acerca da actual organização do ensino de farmácia.
Discute a proposta de lei referente à reforma do Ministério da Instrução.
Declara que se estivesse presente teria votado a base XIII da proposta de lei que reorganiza o Ministério
da Instrução.
Realiza o seu aviso prévio acerca do ensino de farmácia.



Não regista intervenções.






3.ª Sessão Legislativa (1936-1937)

4.ª Sessão Legislativa (1937-1938)



Fala sobre a proposta de lei reorganizando o ensino primário.
Fala sobre o que disse o Sr. Mário de Figueiredo acerca da última redacção da proposta de lei de
reforma do ensino primário.

II Legislatura (1938-1942)

1.ª Sessão Legislativa (1938-1939)


Responde ao Sr. Presidente da República em nome da Assembleia Nacional.



Associa-se às palavras do Sr. Schiappa de Azevedo proferidas acerca da passagem de mais um ano
sobre a morte de Sidónio Pais.

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


Fala sobre o decreto-lei n.º 30.951, que insere várias disposições relativas às habilitações para o
exercício do magistério oficial primário.

4.ª Sessão Legislativa (1941-1942)


Manifesta o seu aplauso à obra do Sr. Ministro da Educação Nacional, referindo-se especialmente aos
decretos que tratam dos exames de aptidão e das propinas do ensino superior.

III Legislatura (1942-1945)

1.ª Sessão Legislativa (1942-1943)








Saúda o generalíssimo Franco e o Presidente do Conselho, a propósito da visita do Conde Jordana e da
criação do Bloco Peninsular, como os grandes obreiros da política do compreensão e de amizade entre
Espanha e Portugal.
Evoca o dia que passa do aniversário da primeira eleição do Chefe do Estado.
Entra no debate da ratificação do decreto-lei n.º 32.720, que modifica o regime de atribuição, no ensino
superior, das bolsas de estudo, da isenção e redução de propinas e alarga o número destes dois últimos
benefícios.
Faz declarações sobre um seu aparte que não vem inserto como o pronunciou.
Vinca a importância e o significado da notícia dos jornais relativamente à fixação do mapa da
distribuição das escolas primárias.

2.ª Sessão Legislativa (1943-1944)


Discute o projecto de lei relativo à frequência no curso de oficiais milicianos dos alunos de arquitectura
das Escolas de Belas Artes.

3.ª Sessão Legislativa (1944-1945)





Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de alterações à Constituição Política e ao Acto Colonial.
Refere-se ao decreto-lei publicado sobre exames liceais.
Manifesta a sua indignação pelo bombardeamento de Macau pela aviação.
Refere-se à situação dos professores agregados dos liceus.

IV Legislatura (1945-1949)

1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)











Refere-se à mensagem dirigida ao Sr. Presidente do Conselho pelos habitantes das ilhas.
Refere-se ao brilhantismo das comemorações a Eça de Queirós, sendo uma das homenagens mais
significativas a que permite a construção imediata do novo Liceu Eça de Queirós.
Requer informações respeitantes a assuntos que se prendem com exames.
Requer informações sobre o ensino particular.
Refere-se à proposta de lei de organização hospitalar.
Requer informações sobre assuntos de ensino.
Pede licença para retirar a sua proposta de emenda a certa disposição da proposta de lei de organização
hospitalar.
Insta pela satisfação de um seu pedido de informações pelo Ministério da Educação Nacional.
Refere-se ao facto de não ter ainda recebido os elementos que requereu para um seu aviso prévio e fala
sobre o decreto que alterou o regime dos exames liceais.

2.ª Sessão Legislativa (1946-1947)





Refere-se às considerações do Sr. Froilano de Melo acerca da Índia e envia uma moção.
Discute, na especialidade, a proposta de lei reorganizando os estabelecimentos fabris do Ministério da
Guerra.
Inicia o debate acerca da proposta de lei de reorganização do ensino técnico profissional.
Refere-se, como relator da Comissão de Educação Nacional, às considerações dos Srs. Deputados sobre
a mesma proposta de lei.














Encerra o debate, na generalidade, sobre a mesma proposta de lei.
Refere-se as emendas da base IV propostas pelo Sr. Manuel Lourinho relativas à mesma proposta de lei.
Refere-se às emendas propostas pelos Srs. Teófilo Duarte e Manuel Lourinho à base V e VI da mesma
proposta de lei.
Refere-se às emendas do Sr. Manuel Lourinho às bases X e XI da mesma proposta de lei.
Fala sobre as emendas à base XII da mesma proposta de lei.
Justifica a emenda da Comissão de Educação Nacional à base XIII da mesma proposta de lei.
Fala acerca das bases XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XVIII-A da mesma proposta de lei.
Refere-se a umas palavras do Sr. Mira Galvão a propósito da base XVIII da mesma proposta de lei.
Refere-se às bases XX, XXI, XXI-A e a um aditamento à base XXIII da mesma proposta de lei.
Refere-se a várias emendas à mesma proposta de lei, entre as quais as propostas pelos Srs. Manuel
Lourinho, Antunes Guimarães e Sr.ª D. Maria van Zeller.
Requer, pelos Ministérios respectivos, esclarecimentos sobre a aquisição de uma quinta para a
Universidade do Porto destinada a fins científicos e académicos.
Louva a assistência social desenvolvida pela Legião Portuguesa no Porto.

3.ª Sessão Legislativa (1947-1948)







Esclarece que o § único do parecer relativo a proposta de lei de protecção ao cinema nacional passará a
ser § 2.º na mesma proposta do Sr. Mendes Correia.
Salienta o interesse que o Governo tornou no socorro às famílias dos pescadores que pereceram nas
costas do Norte.
Refere-se a uma substituição do artigo 9.º da proposta de lei de protecção ao cinema nacional.
Refere-se ao aditamento proposto ao artigo 21.º da mesma proposta de lei.
Profere palavras de homenagem ao Sr. Presidente do Conselho pela passagem do 20.º, aniversário da
sua entrada no Governo.

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949)








Frisa a importância do acto do Governo para a posse do Caminho de Ferro da Rodésia.
Discute a proposta de lei relativa ao ensino particular.
Presta um esclarecimento acerca da redacção proposta, a um número da base III segundo o parecer da
Câmara Corporativa sobre a proposta de lei do ensino particular.
Responde às observações do Sr. Bernardes Pereira acerca do n.º 8 da base VI do mesmo texto.
Refere-se a uma proposta de substituição do n.º 11 da base VI do mesmo texto.
Refere-se a um aditamento do Sr. Mira Galvão à base IX do mesmo texto.
Declara não concordar com a supressão proposta do n.º 4 da base XIII do mesmo texto.

V Legislatura (1949-1953)

1.ª Sessão Legislativa (1949-1950)






Congratula-se com a investidura na Presidência da Assembleia Nacional do Sr. Doutor Albino dos Reis.
Formula reparos a portarias da Direcção-Geral da Assistência na parte respeitante à situação do pessoal
farmacêutico dos hospitais e ao curso de analista.
Discute a proposta da Comissão de Legislação e Redacção sobre a antecipação da revisão constitucional.
Agradece a resposta do Sr. Subsecretário de Estado da Assistência Social a umas suas considerações
sobre serviços farmacêuticos hospitalares.

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951)


Não regista intervenções.



Não regista intervenções.



Não regista intervenções.

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952)
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953)

