JOSÉ RODRIGO CARVALHO
Legislaturas: VII.
Data de nascimento
 1922-02-18.
Localidade
 Santo Adrião / Vila Nova de Famalicão / Braga.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Engenharia civil.
Profissão
 Administrador de empresas.
Carreira profissional
 Director da Sociedade Industrial do Mindelo;
 Administrador de “A Reguladora, SARL”;
 Administrador de uma empresa têxtil.
Carreira político-administrativa
 Presidente da Direcção do Grémio Nacional dos Industriais Têxteis.
 Vogal do Conselho Técnico do Instituto de Investigação Industrial.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
VII
Porto

Comissões
Economia.

Intervenções parlamentares
VII Legislatura (1957-1961)

1.ª Sessão Legislativa (1957-1958)






Congratula-se com a ligação do primeiro grupo gerador do Picote á rede eléctrica nacional e pede o
restabelecimento da Faculdade de Letras na Universidade do Porto.
Discute na generalidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência e das
Casas do Povo na construção de habitações económicas.
Chama a atenção do Governo para a necessidade de serem resolvidos os maiores problemas de Vila do
Conde, tais como o da barra e navegabilidade, do rio Ave, instalações dos serviços públicos e
transformação do Castelo de S. João Baptista numa pousada.
Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.

2.ª Sessão Legislativa (1958-1959)






Envia para a Mesa um requerimento solicitando ao Ministério da Saúde e Assistência elementos sobre o
internamento nos hospitais dos beneficiários da previdência.
Faz considerações sobre a crise da indústria têxtil algodoeira.
Refere-se às medidas tomadas pelo Governo para atenuar a crise da indústria têxtil algodoeira.
Agradece ao Governo a atenção que tem dispensado às pretensões e anseios do povo de Vila do Conde.

3.ª Sessão Legislativa (1959-1960)



Faz considerações sobre a indústria têxtil.
Agradece ao Governo os esclarecimentos que enviou à Assembleia Nacional a propósito da revisão
pautal em matéria de indústria têxtil.

4.ª Sessão Legislativa (1960-1961)




Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961.
Refere-se a assuntos de interesse para o concelho de Vila do Conde.
Discute as Contas Gerais do Estado, metrópole e ultramar e as da Junta do Crédito Público relativas a
1959.

