
LUÍS DA CUNHA GONÇALVES 
Legislaturas: I, II, III, IV. 
 
Data de nascimento 
 1875-08-24. 
 
Localidade 
 Nova Goa / Índia Portuguesa. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra; 
 Doutoramento em Direito. 
 
Profissão 
 Professor universitário. 
 
Carreira profissional 
 Professor Catedrático de Direito Civil, Político e Administrativo do Instituto de Ciências Económicas e 

Financeiras de Lisboa. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal do Conselho Colonial; 
 Vogal da Comissão Permanente de Direito Marítimo Internacional; 
 Juiz substituto da Comarca de Évora; 
 Relator da Comissão de Reforma da Lei da propriedade literária e intelectual; 
 Contador-Distribuidor da Comarca da Beira (Moçambique) e em diversas comissões na Índia Portuguesa. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

IV Índia Colónias. 
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Apresenta uma proposta de alteração à Constituição.  
 Entra no debate, na especialidade, sobre a proposta de lei n.º 3, referente às alterações à Constituição 

Política. 
 Discute a ratificação do Decreto-Lei n.º 24 976, relativo à questão vinícola. 
 Discute a proposta de lei que cria e organiza o Conselho do Império. 
 Aprecia a proposta de lei que cria o Instituto de Medicina Tropical. 
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Apresenta, por si e por outros Srs. Deputados, propostas de emenda à proposta de lei relativa aos 

serviços da dívida pública.  
 Discute a proposta de lei sobre acidentes de trabalho e propõe alterações.  
 Apresenta um projecto de reforma sobre divórcio.  
 Requer a impressão no Diário das Sessões do discurso do Sr. Presidente do Conselho proferido perante 

os Srs. Deputados.  
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Felicita o Governo, e em especial o Sr. Presidente do Conselho, pela publicação do novo Código 

Administrativo e também pela última nota diplomática relativa à questão entre as nações estrangeiras 
acerca da guerra civil de Espanha.  

 Fala a respeito da proposta de lei relativa à hidráulica agrícola.  
 Fala sobre a proposta de lei da organização geral do exército.  
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Fala sobre a proposta de lei relativa à propriedade industrial.  
 



II Legislatura (1938-1942) 
 Não regista intervenções.  
 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Apresenta uma emenda à base I da proposta de lei relativa à nacionalização dos capitais de diversas 

empresas.  
 Declara discordar de uma emenda do Sr. João do Amaral à base II da mesma proposta de lei.  
 Pede licença para retirar uma emenda sua relativa a uma palavra da base II da mesma proposta de lei.  
 Refere-se a um aditamento seu à base III da mesma proposta de lei.  
 Defende uma alteração à base VII da mesma proposta de lei.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Não regista intervenções.  
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional – Mesa provisória:  
 Refere-se às alterações da Assembleia Nacional no que importa à sua constituição, às eleições 

realizadas, com o triunfo da União Nacional, e põe em relevo a acção governamental do Sr. Presidente 
do Conselho, depois do que declara ir proceder se à eleição da Comissão de Verificação de Poderes.  

Na qualidade de Deputado: 
 Refere-se, na especialidade, à proposta de lei sobre o regime jurídico dos casais agrícolas.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Refere-se à suspensão do jornal Heraldo, da Índia Portuguesa, e a propósito trata de assuntos de 

administração e política da Índia.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Discute o projecto e proposta de lei relativos ao problema da habitação.  
 Apresenta propostas de emenda a articulados das bases XVII e XVII-A do parecer da Câmara 

Corporativa a proposta de lei sobre o problema da habitação e retira outra anteriormente apresentada.  
 Pede licença para retirar uma proposta de aditamento referente ao artigo 29.º do mesmo parecer.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Não regista intervenções.  


