JOSÉ GUILHERME RATO DE MELO E CASTRO
Legislaturas: V, VI, VII, VIII, IX, X.
Data de nascimento
 1914-05-28.
Localidade
 Covilhã / Castelo Branco.
Data da morte
 1972-09-27.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra.
Profissão
 Advogado (1944-1947);
 Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas;
 Político.
Perfil político-ideológico
 Foi o mais “liberal” dirigente da União Nacional, devendo-se-lhe o facto de nas listas de 1969 terem sido
eleitos deputados os nomes dos mais significativos membros da “Ala Liberal”.
Carreira político-administrativa
 Governador Civil de Setúbal (1944-1947);
 Subsecretário da Estado da Assistência Social (1954-1957);
 Presidente da Comissão Executiva da União Nacional (1968-1972);
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa;
 Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas.
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V
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Setúbal
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Setúbal

VIII
IX
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Setúbal
Setúbal
Lisboa

Comissões
Política e Administração Geral e Local (Presidente); 2.º Secretário da Mesa;
Trabalho, Previdência e Assistência Social.
Verificação de Poderes; Legislação e Redacção; Trabalho, Previdência e
Assistência Social.
Legislação e Redacção; Trabalho, Previdência e Assistência Social; Política e
Administração Geral e Local.
Política e Administração Geral e Local (Presidente); Legislação e Redacção.
Finanças; Política e Administração Geral e Local (Presidente).
1.º Vice-presidente da Mesa; Legislação e Redacção; Finanças.

Intervenções parlamentares
V Legislatura (1949-1953)

1.ª Sessão Legislativa (1949-1950)







Faz considerações de várias ordens a propósito das crises de desemprego nos distritos de Portalegre,
Évora e Beja e ainda na zona alentejana do distrito de Setúbal.
Discute o aviso prévio do Sr. Galiano Tavares sobre contratos colectivos de trabalho, Casas do Povo e
salário familiar.
Refere-se a um comunicado do Sr. Ministro das Obras Públicas em resposta a umas suas considerações
acerca do problema das crises do Alentejo e à acção nesta parte do Comissariado do Desemprego.
Discute a proposta de lei da luta contra a tuberculose.
Refere-se à autorização concedida para a cultura de um arrozal na vila de Coina e louva a iniciativa do
Sr. Subsecretário da Educação Nacional da criação de cantinas escolares.
Requer que a discussão da proposta de lei da luta contra a tuberculose incida sobre o texto da Câmara
Corporativa.



Refere-se à proposta de alteração do Sr. Sousa Meneses às alíneas b) e c) da base II da referida
proposta de lei e às propostas de aditamento do mesmo Sr. Deputado à base VI, XI e XVI da dita
proposta de lei.

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951)



Refere-se às declarações feitas aos jornais pelo Sr. Governador de Angola acerca desta província
ultramarina, que muito o alegraram.
Fala sobre as condições do exercício de enfermagem feminina e, em especial, da proibição do
casamento às enfermeiras.

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952)


Refere-se elogiosamente ao diploma publicado sobre a extinção do analfabetismo.






Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.
Refere-se à base I da mesma proposta de lei.
Refere-se à posse do Presidente Eisenhower.
Requer informações sobre os interesses portugueses prejudicados por entidades holandesas no domínio
da construção naval.
Requer informações sobre urna doação de prédios rústicos situados na Quinta, da Lajeosa, de um
núcleo de instalações agrícolas e de uma biblioteca de assuntos agronómicos para uma escola prática de
agricultura, razões do impedimento da instalação desta escola e informações sobre o que há planeado,
em relação à Lei n.º 2 025, quanto, a ensino elementar agrícola.
Fala sobre assuntos que se prendem com a construção, equipamento e modernização de hospitais
diversos e sobre assistência de pobres por via das câmaras municipais a certos deles.

4.ª Sessão Legislativa (1952-1953)





VI Legislatura (1953-1957)

1.ª Sessão Legislativa (1953-1954)




Intervém no debate sobre o aviso prévio do Sr. Cid dos Santos acerca do Hospital-Faculdade de Lisboa.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre a colonização das zonas beneficiadas pelas obras de
fomento hidroagrícola concluídas ou em curso.
Refere-se à reorganização ao ensino agrícola elementar, à instalação na Quinta da Lajeosa de uma
escola prática de agricultura, apresentando um requerimento sobre estes assuntos, e chama a atenção
do Governo para as deficiências que se notam na instalação dos serviços da nossa fronteira de Ficalho.

2.ª Sessão Legislativa (1954-1955)


Mandato suspenso. Integra o Governo.

VII Legislatura (1957-1961)

1.ª Sessão Legislativa (1957-1958)


Mandato suspenso. Integra o Governo.



Discute o projecto de lei do Sr. Carlos Moreira de alteração da Constituição Política.



Associa-se às palavras do Sr. Castilho Noronha de congratulação pela visita do Sr. Ministro da
Presidência a Goa.
Discute a proposta de lei de abastecimento de água às populações rurais.
Discute a proposta de lei relativa ao mandato dos presidentes das câmaras municipais.
Requer que fique registado no Diário das Sessões que uma proposta de alteração da Comissão de
Política e Administração Geral e Local ao artigo 1.º daquela proposta de lei foi aprovada por
unanimidade.
Chama a atenção do Governo para a necessidade de ser resolvido o problema da construção do porto de
Sines.

2.ª Sessão Legislativa (1958-1959)
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960)






4.ª Sessão Legislativa (1960-1961)


Considera necessário que o Governo resolva por meio de decretos-leis as matérias pendentes no final da
legislatura sobre previdência, assistência e saúde, reforma agrária e contrato de trabalho, no caso de
não virem a ser discutidas em sessão extraordinária.

VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)




Discute a proposta de lei sobre o arrendamento da propriedade rústica.
Discute a proposta de lei sobre a reforma da previdência social.



Discute a proposta de lei sobre o Estatuto da saúde e assistência.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)




Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a autorização das receitas e despesas para 1964.
Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre reembolsos
dos custos de linhas novas de energia eléctrica.
Subscreve os textos da mesma Comissão relativos aos decretos da Assembleia Nacional sobre as Contas
Gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público.

4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)


Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção relativos aos decretos da Assembleia
Nacional sobre a propriedade da farmácia, sobre as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito
Público de 1963, sobre o uso de acendedores e isqueiros e sobre acidentes de trabalho e doenças
profissionais.

IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)


Não regista intervenções.



Não regista intervenções.



Não regista intervenções.



Subscreve, com outros Deputados, uma moção relativa à ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 48.757,
48.760 e 48.836.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)

X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)













Saúda o Presidente eleito, Sr. Deputado Carlos Monteiro do Amaral Neto, de quem faz o elogio.
Subscreve o parecer da Comissão de Finanças sobre a proposta de lei de autorização das receitas e
despesas para 1970 e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à referida
proposta de lei, intervindo também na discussão na especialidade.
Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção relativos aos decretos da Assembleia
Nacional sobre a autorização das receitas e despesas para 1970 e sobre a colheita de produtos biológicos humanos para liofilização e conservação por outros processas.
Faz um aparte à intervenção do Sr. José da Silva, em que este faz considerações de natureza política a
propósito da recente realização do V Congresso da União Nacional, focando de maneira especial o
aspecto da promoção dos direitos cívicos.
Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção relativos aos decretos da Assembleia
Nacional sobre a alteração da Lei n.º 2135, de 11 de Julho de 1968 (Lei do Serviço Militar) e sobre a
adopção de medidas tendentes ao desenvolvimento da região de turismo da serra da Estrela e sobre a
criação de tribunais de família.
Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional,
sob a forma de resolução, sobre as contas gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público de
1968.
Subscreve os textos da mesma Comissão relativos aos decretos da Assembleia Nacional sobre a
circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas entre o continente e as ilhas adjacentes, sobre
acordos colectivos de comercialização de produtos agrícolas, florestais e pecuários, sobre a assistência
judiciária, sobre crédito de colheita e sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)


Não regista intervenções.



Não regista intervenções.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)

