DOMITILA HORMIZINDA MIRANDA DE CARVALHO
Legislaturas: I, II.
Data de nascimento
 1871-04-10.
Localidade
 Travanca da Feira / Aveiro.
Data da morte
 1966.
Habilitações literárias
 Foi a primeira mulher a frequentar a Universidade de Coimbra;
 Licenciatura em Matemática pela Universidade de Coimbra (1894);
 Licenciatura em Filosofia pala Universidade de Coimbra (1895);
 Licenciatura em Medicina pela Universidade de Coimbra (1904).
Profissão
 Médica;
 Professora.
Carreira profissional
 Dirigiu o primeiro Liceu Feminino de Lisboa (Liceu Maria Pia, mais tarde chamado Maria Amália Vaz de
Carvalho);
 Manteve uma actividade literária constante.
Perfil político-ideológico
 Monárquica (amiga da Rainha D. Amélia);
 Católica convicta;
 Fascinada pela figura de Sidónio Pais;
 Devotada admiradora de Salazar;
 Descrente do feminismo.
Carreira político-administrativa
 Integrou várias “comissões de ensino” nomeadas pelo Ministério da Educação.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
I
Não existiam círculos nem Comissões permanentes.
II
Intervenções parlamentares
I Legislatura (1935-1938)

1.ª Sessão Legislativa (1935)






Apresenta um projecto de lei de alteração à Constituição.
Manda para a Mesa um projecto de lei sobre a introdução do ensino de higiene e puericultura nos liceus
femininos do Pais e, em geral, nas escolas de ensino secundário.
Entra na discussão e debate sobre o projecto de lei de alterações ao regime do ensino secundário.
Defende o seu projecto de lei sobre o ensino de higiene e puericultura no ensino secundário.
Aprecia a proposta de lei que cria o Instituto de Medicina Tropical.
Aprecia e apoia o projecto de lei do Sr. José Cabral, sobre a construção de uma estátua a Sidónio Pais.




Fala sobre a ratificação do decreto n.º 26.154, referente à Campanha de Auxílio aos Pobres no Inverno.
Discute a proposta de lei que reorganiza o Ministério da Instrução.



Fala sobre a proposta de lei respeitante às Casas dos Pescadores.



Fala acerca da proposta de lei que trata da construção, dos Palácios de Justiça de Lisboa e Porto.




2.ª Sessão Legislativa (1935-1936)
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937)
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938)

II Legislatura (1938-1942)

1.ª Sessão Legislativa (1938-1939)


Fala sobre o projecto de lei que trata da assistência de menores aos cinemas e teatros.



Não regista intervenções.



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

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


Refere-se aos decretos publicados acerca do ensino primário, secundário, exames de aptidão e propinas
do ensino superior, merecendo-lhe aplauso a sua doutrina.

