JOSÉ ALBERTO DE CARVALHO
Legislaturas: VIII, IX, XI.
Data de nascimento
 1915-03-01.
Localidade
 Paranhos / Porto.
Habilitações literárias
 Curso da Escola do Magistério Primário.
Profissão
 Professor do ensino primário.
Carreira político-administrativa
 Vogal da Comissão Concelhia da União Nacional.
 Director do Distrito Escolar do Porto e Inspector-Orientador do Ensino Primário (1965);
 Procurador à Câmara Corporativa (X Legislatura).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
VIII
Porto
IX
Porto
XI
Porto

Comissões
Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais.
Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais.
Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais.

Intervenções parlamentares
VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)






Faz considerações sobre a incompatibilidade das funções docentes do professor primário com as que lhe
são atribuídas de juiz de paz.
Chama a atenção do Governo para as aspirações do concelho de Vila Nova de Gaia.
Requer pelo Ministério da Educação Nacional informações sobre cantinas escolares.
Sugere a reorganização dos serviços da Direcção-Geral do Ensino Primário.
Faz considerações acerca da educação da juventude.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)





Faz considerações sobre o Decreto-Lei n.º 35.892, pedindo que o mesmo seja tornado extensivo aos
bombeiros municipais.
Faz considerações sobre educação e ensino.
Requer vários elementos sobre ensino primário a fornecer pelo Ministério da Educação Nacional.
Trata de problemas respeitantes ao concelho de Vila Nova de Gaia.






Refere-se à situação dos professores agregados do ensino primário.
Participa no debate do aviso prévio sobre educação nacional.
Subscreve, com outros Srs. Deputados, uma moção sobre o mesmo aviso prévio.
Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.






Requer vários elementos sobre professores do ensino primário.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1965.
Fala sobre o decreto-lei que concede assistência médica e medicamentosa aos funcionários públicos.
Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado e as Contas da Junta do Crédito Público relativas a
1963.



3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)

4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)

IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)




Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1966.
Discute na generalidade e na especialidade o projecto de lei sobre preferência no provimento de lugares
do ensino primário e subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao mesmo
projecto de lei.



Apresenta uma nota de perguntas dirigida ao Ministério do Interior sobre a sua intervenção de 7 de
Janeiro de 1963.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)






Faz considerações sobre a resposta enviada pelo Ministério do Interior à nota de perguntas de Fevereiro
de 1966.
Trata de assuntos de educação.
Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.
É autorizado a depor no 2.º juízo criminal do Porto.
Requer vários elementos sobre professorado.

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)







Discute na generalidade a proposta de lei sobre a elaboração e execução do III Plano de Fomento.
Trata da situação dos professores do ensino primário.
Requer que lhe seja fornecido o livro Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia.
Participa no debate do aviso prévio sobre o ensino liceal a cargo do Estado.
Apresenta, em seu nome e no do Sr. Elísio Pimenta, uma nota de aviso prévio sobre defesa da língua
portuguesa.

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)








Refere-se à agitação verificada na juventude académica.
Refere-se à anunciada melhoria dos vencimentos dos professores.
Refere-se ao problema dos transportes urbanos em Vila Nova de Gaia.
Refere-se à situação dos instrutores de educação física.
Encerra o debate do aviso prévio sobre a defesa da língua portuguesa e envia para a Mesa uma moção,
que subscreve com outros Deputados.
Requer do Ministério das Obras Públicas várias informações relativas a um plano de construções de
escolas primárias.
Trata da situação dos funcionários públicos aposentados.

XI Legislatura (1973-1974)

1.ª Sessão Legislativa (1973-1974)






Salientando o esforço que o Ministro da Educação Nacional tem feito em ordem a criar as estruturas.
Aborda problemas de desenvolvimento, urbanização e comunicações da região do Porto.
Recorda a morte do Sr. Dr. António Emílio de Magalhães.
Faz considerações acerca do pouco apoio material que tem sido prestado à Orquestra Sinfónica do
Porto.

