QUERUBIM DO VALE GUIMARÃES
Legislaturas: I, III, IV.
Data de nascimento
 1880-03-12.
Localidade
 Coimbra.
Data da morte
 1970-03-25.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra.
Profissão
 Advogado;
 Agricultor.
Perfil político-ideológico
 Definia-se como católico e nacionalista;
 Activista da ala mais radical da direita católica;
 Militante da Acção Católica, desde a sua fundação, em 1928;
 Monárquico constitucionalista;
 Sidonista;
 Senador eleito por Aveiro, em representação da minoria monárquica (1922 e 1925).
Carreira político-administrativa
 Presidente da Comissão Distrital de Aveiro da União Nacional.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
I
Não existiam círculos nem Comissões permanentes.
III
IV
Aveiro
Obras Públicas e Comunicações.
Intervenções parlamentares
I Legislatura (1935-1938)

1.ª Sessão Legislativa (1935)








Participa no debate sobre o Regimento da Assembleia Nacional.
Apresenta um pedido de informação sobre o regime prisional.
Discute na generalidade a proposta de lei n.º 3 (Alterações à Constituição Política) e o respectivo
parecer da Câmara Corporativa.
Entra no debate na especialidade sobre a proposta de lei n.º 3, referente às alterações à Constituição
Política.
Entra no debate e discussão da proposta de lei de reconstituição económica.
Discute o projecto de lei do Sr. Cândido Duarte, sobre a criação de asilos agrícolas.
Entra na discussão e debate sobre o projecto de lei de alterações ao regime do ensino secundário.

2.ª Sessão Legislativa (1935-1936)




Discute a proposta de lei n.º 65 (autorização das receitas e despesas para 1936).
Fala sobre a ratificação do decreto n.º 26.151, relativo a taxas de contribuição predial e outras.
Discute a proposta de lei referente à reforma do Ministério da Instrução.
Discute o decreto-lei n.º 26.338, que promulga diversas disposições acerca de reclamações sobre as
matrizes prediais urbanas.
Discute o projecto de lei relativo à plantação de eucaliptos e manda uma proposta de nova base.
Discute a proposta de lei referente a acidentes de trabalho.




Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1937.
Manifesta-se pela base III da proposta de lei sobre os petróleos brutos.






3.ª Sessão Legislativa (1936-1937)











Solicita informações acerca do projecto dos eucaliptos ainda não promulgado.
Fala sobre a proposta de lei relativa à hidráulica agrícola.
Fala sobre a proposta de lei acerca das Casas dos Pescadores.
Fala sobre o projecto de lei que transfere para a Legião Portuguesa o palácio do antigo Grémio Lusitano
e envia uma moção.
Fala sobre a proposta de lei relativa aos contratos de prestação de serviços.
Fala sobre o aviso prévio do Sr. Diniz da Fonseca acerca do inquilinato.
Discute a proposta de lei relativa ao condicionamento industrial.
Fala sobre a proposta de lei remodelando os serviços dos correios e telégrafos.
Discute as propostas de lei sobre o recrutamento militar e a organização geral do exército.

4.ª Sessão Legislativa (1937-1938)














Envia um projecto de lei alterando os artigos da Constituição no que respeita à organização administrativa.
Pergunta pelo parecer da Câmara Corporativa sobre o projecto de lei respeitante a alterar a divisão
administrativa.
Fala sobre a proposta de lei respeitante ao regime administrativo das ilhas adjacentes.
Fala sobre a proposta de lei relativa à propriedade industrial.
Apresenta um requerimento pedindo informações sobre assuntos respeitantes a emigração para o Brasil.
Fala sobre a proposta de lei da propriedade industrial.
Fala sobre a proposta de lei de reorganização do ensino primário.
Refere-se a uma moção que lhe foi enviada pela Junta de Província do Alto Alentejo, e que trata da
divisão administrativa.
Fala sobre a proposta de lei do ensino primário.
Refere-se ao que disse o Sr. Braga da Cruz acerca do projecto de lei deste Sr. Deputado sobre a
protecção à família e refere-se também ao seu projecto de lei acerca da divisão administrativa.
Fala acerca da proposta de lei do povoamento florestal.
Fala acerca da proposta de lei sobre a construção dos Palácios de Justiça de Lisboa e Porto.

III Legislatura (1942-1945)

1.ª Sessão Legislativa (1942-1943)










Associa-se às considerações do Sr. Antunes Guimarães quanto à falta de um representante dos grémios
da lavoura no organismo exportador de madeiras e refere-se às autorizações provisórias do serviço de
aluguer para automóveis equipados com gasogénios.
Entra no debate relativo à proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1943.
Fala no decreto que estabeleceu o abono de família, acerca do qual faz várias considerações, e pela sua
publicação felicita o Governo.
Discute, na generalidade, a proposta de lei relativa à nacionalização de capitais de diversas empresas,
referindo-se posteriormente à respectiva base XII.
Entra no debate do aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre a questão das carnes.
Refere-se à II Semana Social da Acção Católica, realizada em Coimbra.
Entra no debate acerca da proposta de lei relativa a fiscalização das sociedades por acções.
Refere-se a certas operações realizadas pela Administração da Caixa Geral de Depósitos.

2.ª Sessão Legislativa (1943-1944)






Fala acerca da situação dos funcionários na inactividade, a propósito do suplemento concedido aos
funcionários no activo.
Louva a Intendência Geral dos Abastecimentos pela sua acção contra o comércio negro e, a propósito,
faz várias considerações acerca do que se passa com a especulação.
Discute a proposta de lei sobre o Estatuto da Assistência Social e fala sobre as bases XX, XXIV e XXVI da
mesma proposta de lei.
Lembra de novo a situação dos funcionários de justiça que percebem apenas emolumentos, no sentido
de serem considerados no que importa ao suplemento concedido aos funcionários com vencimento fixo.

3.ª Sessão Legislativa (1944-1945)






Saúda os Srs. Presidentes da República e do Conselho; associa-se às palavras do Sr. Presidente de
congratulação pela entrada na Assembleia dos Srs. Rafael Duque e Vieira Machado e pela dos novos
membros do Governo; fala ainda sobre interesses rurais e sobre a situação dos funcionários
aposentados.
Discute na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1945. ►
Entra no debate, na generalidade, da proposta de lei de fomento e fala, na especialidade, sobre a
mesma proposta de lei.
Discute na generalidade, a proposta de lei de construção de casas de renda económica.










Refere-se à organização corporativa.
Refere-se aos organismos corporativos e envia um requerimento acerca dos mesmos.
Entra no debate acerca das Contas Gerais do Estado de 1943.
Refere-se a inquéritos a organismos de coordenação económica de acção nas colónias.
Fala, na generalidade e na especialidade, sobre a proposta de lei de coordenação dos transportes
terrestres.
Refere-se às informações dadas sobre as inspecções aos serviços do Grémio dos Exportadores de
Madeiras, Junta Nacional dos Produtos Pecuários e Comissão Reguladora do Comércio de Metais.
Requer informações sobre a aplicação do decreto-lei n.º 24:402, relativo ao descanso semanal ao
domingo.
Refere-se, na especialidade, à proposta de lei de alterações à Constituição Política e ao Acto Colonial.

IV Legislatura (1945-1949)

1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)















Agradece ao Governo a adjudicação da 2.ª fase das obras do porto de Aveiro.
Refere-se à acção do Governo durante a guerra e à mensagem de saudação dos açorianos ao Sr.
Presidente do Conselho, e preconiza ao mesmo tempo uma política de realidades.
Refere-se aos problemas das carnes e do leite respeitantes à região de Aveiro e ainda à contribuição
lançada sobro o sal daquela região.
Requer informações sobre professores primários.
Requer informações referentes a curtidos.
Fala a respeito dos lacticínios, enviando um requerimento.
Pede esclarecimentos sobre um ponto da proposta de lei relativa a melhoramentos agrícolas.
Pede para retirar uma sua proposta acerca da mesma proposta de lei e justifica umas suas propostas
sobre a mesma.
Fala acerca do decreto-lei que trata do Fundo do Socorro Social.
Insta pela satisfação de um seu requerimento acerca da distribuição de peles curtidas.
Fala sobre os problemas dos adubos e requisição de lenhas.
Envia um aviso prévio acerca do problema dos lacticínios.
Refere-se, na especialidade, à proposta de lei sobre o regime jurídico dos casais agrícolas.

2.ª Sessão Legislativa (1946-1947)















Dá explicações sobre a moção que apresentou na discussão da lei de meios, e que foi aprovada, e
refere-se ã certos aspectos do problema da família.
Envia um requerimento, pelo Ministério da Economia, pedindo informações sobre lenhas requisitadas.
Discute a proposta de lei que reorganiza o ensino técnico profissional.
Requer informações, pelo Ministério da Economia, acerca de azeite e de milho.
Requer, pelo Ministério do Interior, cópia do processo de inquérito feito à Câmara Municipal de Águeda.
Discute o decreto-lei que concede protecção ao cinema nacional.
Requer, pelo Ministério da Educação Nacional, informações sobre o problema da habitação e residência
dos professores primários.
Associa-se às palavras do Sr. Belchior da Costa acerca das precárias condições de Espinho, em
consequência dos últimos temporais e ao mesmo tempo refere-se aos prejuízos que sofreu com estes a
região de Cacia; refere-se mais ao problema dos lacticínios.
De novo se refere aos prejuízos havidos com as cheias nos terrenos marginais da região de Cacia,
solicitando a atenção do Sr. Ministro das Obras Públicas para o assunto.
Requer, pelo Ministério da Educação Nacional, em complemento de outro requerimento, informações
sobre casas de professores primários não habitadas por eles e o destino que a elas foram dadas.
Justifica um requerimento que envia, pedindo informações, pelo Ministério da Economia, sobre um
pedido da concessão de exploração de um jazigo de sal-gema.
Aprecia as Contas Gerais da gerência de 1945.

3.ª Sessão Legislativa (1947-1948)







Refere-se aos artigos 25.º, 26.º, 27.º e 28.º da proposta de lei de protecção ao cinema nacional.
Envia um requerimento pedindo, pelo Ministério da Educação Nacional, informações relativas a filmes
censurados no 1.º semestre de 1947.
Discute o aviso prévio relativo ao exercício, contrário ao estabelecido, do comércio retalhista de vinhos e
outras bebidas alcoólicas.
Insiste na satisfação do seu pedido de informações respeitantes a filmes estrangeiros e envia um aviso
prévio sobre a exibição de filmes relacionada com a educação da mocidade.
Discute o projecto de lei do Sr. Mendes de Matos sobre feriados nacionais e descanso semanal.








Refere-se à necessidade que há em se exercer uma acção severa contra a exibição de filmes
considerados dissolventes dos costumes e de perniciosa influência na juventude, lembrando que ainda
não foi cumprida uma lei reguladora da assistência de menores aos espectáculos.
Refere-se aos prejuízos causados pelas inundações do rio Vouga, segundo o que indica uma
representação que recebeu de proprietários, igual a outra enviada aos Srs. Ministros das Obras Públicas
e da Economia.
Refere-se à base X-A do parecer da Câmara Corporativa à proposta de lei referente ao problema da
habitação.
Discute o artigo 13.º do parecer da Câmara Corporativa ao projecto de lei do inquilinato e refere-se ao
artigo 26.º e a uma base nova da comissão eventual, depois do artigo 46.º do mesmo parecer.

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949)






Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1949.
Pede informações acerca do um seu aviso prévio e de um seu requerimento referente a cinemas.
Envia um requerimento pedindo informações respeitantes ao problema da prostituição e outro pedindo
informações sobre a actuação da Comissão de Censura quanto ao cinema e ao teatro.
Refere-se aos pedidos que fez de informações respeitantes à prostituição e Comissão de Censura e fala
no seu aviso prévio sobre espectáculos públicos, assunto este de considerar sob o seu aspecto moral.
Discute a proposta de lei relativa à luta contra as doenças contagiosas.

