
JOSÉ ALÇADA GUIMARÃES 
Legislaturas: II, III, IV. 
 
Data de nascimento 
 1902-06-19. 
 
Localidade 
 Covilhã / Castelo Branco. 
 
Data da morte 
 1985-09-01. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa (1924). 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Alto funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Conservador do Registo Predial em Vimioso (1927); 
 Conservador do Registo Predial em Gouveia (1928); 
 Ajudante do Procurador Geral da República (1928). 
 
Carreira político-administrativa 
 Secretário do Ministro da Justiça, Manuel Rodrigues (1926-1928); 
 Chefe de Gabinete do Ministro da Justiça, Manuel Rodrigues (1932-1940); 
 Auditor jurídico do Ministério das Obras Públicas, tendo pertencido ao Gabinete da Ponte sobre o Tejo; 
 Vogal do Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes, desde a sua fundação até 1972; 
 Vogal do Conselho Superior de Minas e Serviços Geológicos (1952-1972); 
 Vogal do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral (1952-1972); 
 Vogal do Conselho Consultivo da Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos (1952-1972); 
 Abandona os cargos, por ter atingido o limite de idade (1972). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

II 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

IV Castelo Branco Legislação e Redacção (Secretário). 
 
Intervenções parlamentares 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Fala sobre o projecto de lei relativo à assistência de menores aos cinemas e teatros.  
 Fala sobre classificação das estradas nacionais.  
 Fala acerca do projecto de lei relativo ao exercício da medicina por parte de médicos estrangeiros.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Refere-se à publicação do decreto-lei que aprovou o Código de Processo Civil.  
 Fala a respeito das Contas Gerais do Estado da gerência de 1938.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Discute, na generalidade, a proposta de lei que trata da dispensa das condições normais de promoção 

aos oficiais do exército ou da armada que sejam Ministros ou Sub-Secretários de Estado.  
 Requer, pelo Ministério das Obras Públicas, cópia dos relatórios do delegado do Governo junto das 

Companhias Reunidas Gás e Electricidade respeitantes aos últimos cinco anos.  
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Não regista intervenções.  
 
 
 



III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Fala acerca da proposta de lei respeitante, à fiscalização das sociedades por acções.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Discute á proposta de lei relativa às definições da competência do Governo da metrópole e dos governos 

coloniais quanto à área e ao tempo das concessões de terrenos no ultramar.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Lê o parecer da comissão encarregada de estudar o caso da perda ou não de mandato de alguns Srs. 

Deputados.  
 Entra no debate, na generalidade, e fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de reorganização 

industrial.  
 Envia um requerimento referente a esclarecimento sobre foros.  
 Entra no debate da proposta de lei de alterações à Constituição Política e ao Acto Colonial.  
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Deseja que se publique no Diário das Sessões os elementos fornecidos pelo Ministério da Economia ao 

Sr. Figueiroa Rego sobre o problema das lãs.  
 Entra no debate acerca do aviso prévio do Sr. Figueiroa Rego sobre o problema das lãs.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Discute o projecto e a proposta de lei relativos ao problema da habitação.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Não regista intervenções.  


