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Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Aveiro Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
VIII Aveiro Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
X Aveiro Política e Administração Geral e Local. 
XI Aveiro  

 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei relativa à reforma dos tribunais do trabalho 
 Requer informações sobre o preço e produção de sal em Aveiro.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Agradece o voto de pesar da Assembleia pelo falecimento de sua mãe.  
 Apresenta um projecto de lei de alterações a alguns artigos do Código de Processo Penal.  
 Discute na generalidade o projecto de lei da sua autoria sobre alterações ao Código de Processo Penal.  
 Requer que a votação do mesmo projecto de lei incida sobre o texto da Câmara Corporativa.  
 Discute a ratificação do decreto-lei n.º 42.178 acerca da exoneração dos presidentes das câmaras 

municipais.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Discute a proposta de lei relativa ao mandato dos presidentes das câmaras municipais.  
 Discute na generalidade o projecto de lei do Sr. Camilo de Mendonça acerca da limitação das 

remunerações dos corpos gerentes de certas empresas.  
 Requer a votação nominal do artigo 1.º, e da proposta de aditamento respectiva, do projecto de lei do 

Sr. Camilo de Mendonça sobre a limitação das remunerações dos corpos gerentes de certas empresas.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Não regista intervenções.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei sobre o arrendamento da propriedade rústica. 
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Requer vários elementos, a fornecer pelo Ministério das Finanças, sobre imposto profissional.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Requer que lhe seja fornecido o volume III da obra Dez Anos de Política Externa.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a propriedade da farmácia.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração à mesma proposta de lei.  
 



X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a assistência judiciária.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de emenda e aditamento àquela proposta de lei e 

intervém na respectiva discussão na especialidade.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Requer alguns volumes da publicação Dez Anos de Politica Externa e a publicação Vasco da Gama e 

Suas Viagens de Descobrimentos.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a votação da lei de imprensa se 

faça sobre o texto recomendado pela comissão eventual.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao referido texto.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve, com outras Deputados, a lista proposta para eleição dos três vice-presidentes e dos dois 

secretários da Mesa.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a organização judiciária.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de aditamento ao Regimento da Assembleia Nacional.  
 Discute, na especialidade e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração ao Regimento 

da Assembleia Nacional.  
 Refere-se ao encontro que o Sr. Ministro das Obras Públicas teve com uma representação da região do 

Vale do Vouga e em que foi reconhecida a urgência de rasgar uma estrada entre Aveiro e Viseu.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Refere-se à recente publicação do Decreto-Lei n.º 607/73, que concede uma amnistia, tecendo várias 

considerações acerca dessa medida, nomeadamente sobre a necessidade da melhor avaliação dos 
resultados da aplicação das normas legais na vida prática.  

 Entra na discussão, na generalidade, da proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio 
da vinha.  

 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha. 


