JOÃO BÔTO DE CARVALHO
Legislaturas: II.
Data de nascimento
 1900-08-10.
Localidade
 Lisboa.
Data da morte
 1960.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa.
Profissão
 Advogado;
 Escritor.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
II
Não existiam círculos nem Comissões permanentes.
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.
Fala acerca do decreto-lei n.º 29.389, que reorganiza os serviços da Câmara Municipal de Lisboa.
Fala sobre o aviso prévio do Sr. Mário de Figueiredo relativo ao corporativismo.
Envia uma proposta de aditamento a um artigo 3.º-bis apresentado ao projecto de lei relativo ao
exercício da medicina por parte de médicos estrangeiros
Chama a atenção do Governo para o cometimento aos estrangeiros de trabalhos de arte de cunho
nacional, e ao mesmo tempo fala na necessidade da regulamentação da lei sobre a assistência de
menores aos cinemas e teatros.

2.ª Sessão Legislativa (1939-1940)










Refere-se à colaborarão prestada pela Mocidade Portuguesa às festas comemorativas de 1 de Dezembro
e, a propósito, insiste na entrada em vigor da lei relativa à assistência de menores a teatros e a
cinemas.
Refere-se à forma precária como está funcionando o Tribunal da Boa Hora.
Patenteia o seu agrado pela forma como no Ministério da Justiça foram atendidas as suas observações
acerca do funcionamento dos tribunais judiciais de Lisboa.
Refere-se ao decreto-lei n.º 30.131, relativo a foros.
Requer informações acerca de assuntos de instrução.
Destaca de entre as comemorações dos centenários, pela sua importância, a inauguração, da estrada
marginal Lisboa-Cascais.
Fala sobre assuntos de instrução.
Fala sobre a proposta de lei que trata da aplicação de impostos a certos capitais e de equiparação de
dívidas.

3.ª Sessão Legislativa (1940-1941)



Fala sobre o decreto-lei n.º 31.107, que insere várias disposições relativas ao casamento dos militares
em serviço activo.
Lamenta as vítimas e os estragos causados no País pelo ciclone e fala no problema da infância em seus
vários aspectos.

4.ª Sessão Legislativa (1941-1942)




Louva o aprumo e o espírito de abnegação das forças expedicionárias manifestados no embarque e
todos aqueles que, como o Sr. Ministro da Guerra, tão superiormente neste assunto têm intervindo.
Fala sobre a proposta de lei do empréstimo interno consolidado de 3 ½ por cento.
Fala nas causas que motivam acidentes com os automóveis que percorrem as estradas, e na
necessidade de se regulamentar o trânsito de Lisboa, de harmonia com as presentes circunstâncias.





Refere-se, na especialidade, à proposta de lei que cria um imposto sobre os lucros extraordinários de
guerra.
Envia uma proposta de aditamento à base IX dessa proposta de lei.
Fala sobre a necessidade de ser devidamente considerado o problema da infância.

