ALBERTO RIBEIRO DA COSTA GUIMARÃES
Legislaturas: VIII.
Data de nascimento
 1921-02-07.
Localidade
 S. Paio / Guimarães / Braga.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Engenharia electrotécnica pela Universidade do Porto.
Profissão
 Engenheiro electrotécnico.
Carreira profissional
 Membro do Conselho de Contas da Federação Portuguesa de Futebol.
Carreira político-administrativa
 Vice-presidente e Conselheiro Municipal da Câmara Municipal de Guimarães.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
VIII
Braga

Comissões
Economia.

Intervenções parlamentares
VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)



Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1962.
Refere-se à acção desenvolvida pelo Núncio Apostólico em relação aos prisioneiros de Goa.
Ocupa-se de problemas de turismo, nomeadamente da região de Guimarães.
Ocupa-se de problemas respeitantes aos industriais abrangidos pelo Decreto n.º 40 874, prorrogado
pelo Decreto n.º 43.871.
Discute a da proposta de lei relativa à reforma da previdência social.





Faz considerações sobre a criação da região hospitalar de Guimarães.
Faz considerações sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963.
Trata de questões que interessam à valorização das zonas rurais.



Subscreve, com outros Srs. Deputados, uma proposta de substituição integral do projecto de lei acerca
do reembolso, pelos subsequentes usuários, dos custos de linhas ou instalações novas que os
consumidores de energia eléctrica hajam pago às entidades distribuidoras.
Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964.
Faz considerações sobre o recrutamento de corpo docente no estrangeiro para as escolas técnicas, em
aparte à intervenção do Sr. Folhadela de Oliveira no debate do aviso prévio sobre educação nacional e
participa no mesmo debate.
Fala sobre o problema do trânsito rodoviário.
Faz considerações sobre a criação de federações de juntas distritais para efeitos de planeamento
turístico, em aparte a intervenção do Sr. Folhadela de Oliveira no debate do aviso prévio sobre o turismo
nacional e participa no mesmo debate.






2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)







4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)







Discute na generalidade a proposta de lei acerca do pano Intercalar de Fomento para 1965-1967.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à mesma proposta de lei.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1965 e subscreve,
com outros Deputados, uma proposta de emenda à mesma proposta de lei.
Alude à visita que os participantes no Congresso das Comunidades Portuguesas fizeram a Guimarães.
Participa no debate do aviso prévio sobre indústrias extractivas.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a propriedade da farmácia.




Fala acerca das instalações hospitalares da cidade de Guimarães.
Produz considerações sobre o problema do pão.

