
FRANCISCO CARDOSO DE MELO MACHADO 
Legislaturas: I, II, III, IV, V, VI, VII. 
 
Data de nascimento 
 1887-01-08. 
 
Localidade 
 Luanda. 
 
Data da morte 
 1975-03-27. 
 
Habilitações literárias 
 Regista sucessivos insucessos escolares. 
 
Profissão 
 Grande proprietário agrícola. 
 
Carreira profissional 
 Presidente da Assembleia Geral do Crédito Predial Português (1957). 
 
Perfil político-ideológico 
 Monárquico; 
 Sidonista;  
 Membro do Partido Nacional Republicano. Autoproclamava-se conservador e no seu jornal – A Verdade – 

apelava aos conservadores para ingressarem no Partido Nacional Republicano. 
 Apoiante da “Liga Nacional 28 de Maio”, participando na inauguração de delegação de Alenquer (1932). 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Alenquer (1917-1926); 
 Presidente do Grémio da Lavoura de Alenquer; 
 Presidente da Comissão Concelhia de Alenquer da União Nacional (1931); 
 Vogal do Conselho Superior de Viticultura (1931); 
 Director da Associação Central de Agricultura (1932); 
 Vogal da Junta Nacional de Exportação de Frutas (1933); 
 Presidente da Câmara Municipal de Alenquer (1941.1955); 
 Vice-presidente da Comissão Executiva da União Nacional (1945-1947); 
 Membro da Comissão Central da União Nacional (1949); 
 Vogal da Comissão Distrital de Lisboa da União Nacional (1953); 
 Vogal da Junta Autónoma de Estradas; 
 Vogal do Conselho Superior dos Transportes Terrestres; 
 Vice-presidente da Junta Nacional do Vinho (1955-1961). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

IV Lisboa Obras Públicas e Comunicações (Vice-presidente); Economia. 
V Lisboa Economia (Presidente) 
VI Lisboa Vice-presidente da Mesa; Economia (Presidente); Obras públicas e 

Comunicações. 
VII Santarém Obras Públicas e Comunicações (Presidente); Finanças. 
 
 
 
 
 



Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Discute a ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 24 976, 24 977, 24 978 e 24 979, relativos à questão 

vinícola. 
 Discute o projecto de lei do Sr. Cândido Duarte, sobre a criação de asilos agrícolas. 
 Entra na discussão e debate da ratificação do Decreto-Lei n.º 25 126, respeitante à produção 

cerealífera. 
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Requer uma nota do rendimento de percentagem lançada sobre as contribuições do Estado e municípios 

com destino ao cadastro rústico.  
 Discute o projecto de lei do Sr. Diniz da Fonseca, sobre cultura popular, e manda uma proposta de 

emenda a um artigo do mesmo projecto.  
 Apresenta um projecto de lei sobre a conservação do cadastro.  
 Discute os projectos de lei relativos à dissolução de coligações económicas.  
 Refere-se ao decreto-lei n.º 26.276, que autoriza a Federação Nacional dos Produtores de Trigo a 

vender trigo para fora do País.  
 Discute o decreto-lei n.º 26.317, que modifica o sistema de cobrança para o pagamento da contribuição 

obrigatória dos vinicultores do centro e sul do País.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Antunes Guimarães, acerca da libertação dos bens imobiliários de certos 

ónus.  
 Discute a proposta de lei sobre a reorganização do Ministério da Instrução.  
 Declara que se estivesse presente teria votado a favor da base XIII da proposta de lei que reorganiza o 

Ministério da Instrução.  
 Discute o projecto de lei respeitante à plantação dos eucaliptos.  
 Refere-se ao problema da cultura do milho.  
 Discute a proposta de lei do Código Administrativo.  
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Fala sobre a proposta de lei relativa a modificações no novo Código Administrativo.  
 Faz referências à proposta de lei sobre petróleos brutos.  
 Fala acerca da proposta de lei sobre hidráulica agrícola e envia propostas de alteração a vários artigos e 

fala acerca de várias bases da mesma proposta de lei.  
 Pede informações acerca da marcha de uma moção, também subscrita por si, a respeito da ponte de 

Vila Franca.  
 Fala acerca do aviso prévio do Sr. Carlos Borges relativo à acção da Federação dos Vinicultores do 

Centro e Sul de Portugal.  
 Discute a proposta de lei sobre condicionamento industrial.  
 Dá explicações sobre as bases da proposta de lei da organização corporativa da agricultura.  
 Fala sobre a proposta de lei da remodelação dos serviços dos correios e telégrafos.  
 Defende a proposta de alteração do Sr. Antunes Guimarães à mesma proposta de lei.  
 Discute a proposta de lei do recrutamento militar. 
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Fala acerca da proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1938.  
 Fala acerca do aviso prévio, do Sr. Almeida Garrett sobre azeites.  
 Refere-se a certa disposição do projecto de alterações ao Regimento.  
 Fala sobre a proposta de lei referente às tarifas ferroviárias.  
 Envia propostas de emenda a vários articulados da proposta de lei da propriedade industrial.  
 Fala sobre vários artigos da proposta de lei da propriedade industrial, apresenta propostas de 

aditamento e de substituição.  
 Fala sobre a proposta de lei de reorganização do ensino primário.  
 Fala sobre a proposta de lei relativa ao povoamento florestal.  
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Fala nos diplomas publicados pelo Governo acerca da viticultura nacional.  
 Fala sobre a proposta de lei de receitas e despesas para o ano de 1939.  
 Fala acerca do decreto-lei n.º 29.389, que reorganiza os serviços da Câmara Municipal de Lisboa.  
 Refere-se à contribuição que, em certas repartições de finanças, se faz recair sobre as vacas leiteiras.  
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Mário de Figueiredo relativo ao corporativismo.  
 



2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Requer nota do número das propriedades rústicas postas em praça por falta de pagamento de 

contribuições durante os anos de 1936, 1937 e 1938, e dos prédios nessas condições que, não 
encontrando comprador, ficaram na posse do Estado.  

 Aprecia a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1940.  
 Requer que lhe sejam fornecidos os Boletins do Comissariado do Desemprego depois do 2.º semestre de 

1938.  
 Refere-se aos temporais havidos na região do Ribatejo.  
 Refere-se, com agrado, às informações que lhe foram dadas pelo Sr. Ministro das Obras Públicas 

relativas às cheias do Tejo.  
 Fala sobre a proposta de lei relativa à exploração de pedreiras.  
 Insiste pela resposta ao seu pedido de informações sobre propriedades postas em praça para 

pagamento de contribuições.  
 Refere-se à nota do Sr. Ministro das Obras Públicas com referência a umas palavras que proferiu ao 

discutir a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1940, acerca do material 
empregado nas construções de edifícios dos correios e telégrafos, e envia um requerimento pedindo 
mais informações sobre tais edifícios.  

 Requer a publicação no «Diário das Sessões» da resposta do Sr. Ministro das Finanças ao seu 
requerimento sobre propriedades rústicas postas em arrematação.  

 Refere-se ao relato de uma sessão da Câmara Municipal de Lisboa, a propósito de umas considerações 
acerca do que, a respeito de arbitragens, se tem passado com aquela Câmara no que trata de aquisição 
de terrenos.  

 Insiste pela satisfação de um requerimento pedindo informações da Administração Geral dos Correios e 
Telégrafos. 

3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Refere-se, com palavras de elogio, à imponência dás comemorações centenárias; fala nos Srs. 

Deputados afastados em outras funções, lembrando que uma comissão vá cumprimentá-los em nome 
da Assembleia; cumprimenta o Sr. Manuel Rodrigues pela sua presença na Assembleia e nota com 
agrado o procedimento da Câmara Municipal de Lisboa, a única entidade que convidou especialmente os 
Srs. Deputados para as solenidades em que comparticipou.  

 Fala sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1941.  
 Requer que lhe seja fornecida pela Comissão Reguladora de Moagens de Ramas cópia de certa 

documentação relativa às exigências da Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos e Eléctricos respeitantes 
a azenhas.  

 Fala sobre o decreto-lei n.º 31.002, que regula o corte de árvores para a produção de lenhas e 
madeiras.  

 Fala sobre a crise da lavoura derivada das últimas cheias no Ribatejo.  
 Requer que pela Junta Autónoma de Hidráulica Agrícola lhe sejam fornecidos todos, os relatórios 

publicados.  
 Aprecia o relatório e o parecer sobre as Contas Gerais do Estado de 1939.  
 Requer que lhe sejam dadas informações sobre avaliações de propriedades.  
 Fala sobre o decreto-lei n.º 31.147, que abre um crédito de 20 000 contos para ocorrer às despesas 

provenientes de reparações de prejuízos causados no País pelo ciclone.  
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Refere-se à falta de sulfato de cobre.  
 Refere-se às obras efectuadas no aterro do Setil, agradecendo os bons esforços do Sr. Ministro das 

Obras Públicas para resolver esse problema, como as suas atenções para a solução do problema das 
cheias do Tejo, visto estar encarada na lei de meios a questão do aproveitamento do rio Zêzere.  

 Entra no debate, na generalidade, da proposta de lei de receitas e despesas para o ano de 1942.  
 Envia um aviso prévio relativo a assuntos de hidráulica agrícola.  
 Fala na acção do Ministério da Economia, que é de louvar, no sentido de mais se produzir e poupar, e 

refere-se à necessidade de uma eficiente polícia rural.  
 Realiza o seu aviso prévio sobre hidráulica agrícola.  
 Fala de novo sobre o mesmo aviso prévio.  
 Envia um requerimento pedindo certas informações pelos Hospitais Civis de Lisboa.  
 Fala sobre a proposta de lei que cria um imposto sobre os lucros extraordinários de guerra.  
 Fala, na especialidade, na mesma proposta de lei.  
 Manifesta o seu apreço pelos indivíduos que estão à frente da Junta Nacional do Vinho, em 

consequência de umas referências do Sr. José Cabral.  



 Entra no debate sobre as Contas Gerais do Estado da gerência de 1940, referindo-se à Assistência, a 
impostos e ao sezonismo.  

 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Fala sobre assuntos respeitantes ao racionamento de géneros.  
 Envia um requerimento pedindo, pela Junta Nacional dos Produtos Pecuários, certas informações.  
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para, o ano de 1943.  
 Envia um aviso prévio referente à crise de abastecimento de carne.  
 Reforça as considerações do Sr. Rocha Páris acerca do encargo que representa para as câmaras 

municipais a ratificação do decreto-lei n.º 32.595, que substitui as taxas anuais de vendedor ambulante 
constantes da tabela da contribuição industrial.  

 Faz a demonstração do seu aviso prévio sobre a questão das carnes.  
 De novo usa da palavra acerca do seu aviso, prévio.  
 Refere-se a assaltos, às propriedades agrícolas, pedindo providências.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Presta homenagem à memória do Sr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações, Duarte Pacheco.  
 Requer, pela Direcção Geral dos Serviços Pecuários, nota dos preços marcados pela Manutenção Militar 

às rações, fava e aveia fornecidas para o gado pelas estações zootécnicas, nomeadamente pela da 
Fonte Boa.  

 Refere-se à portaria n.º 10.527, do Ministério da Economia, acerca dos produtores de azeite, no que 
importa à reserva de um terço da colheita.  

 Refere-se a circunstância de os alunos de arquitectura poderem frequentar o curso de oficiais milicianos.  
 Fala sobre a base XX e XXV da proposta de lei relativa ao Estatuto da Assistência Social.  
 Manifesta a sua discordância sobre um novo imposto no tabaco, a propósito de uma proposta feita à 

base XXVI da mesma proposta de lei e fala, com louvor, da proposta de substituição à base XXXVII da 
mesma proposta de lei.  

 Envia um projecto de lei que determina que frequentem os cursos de oficiais milicianos os alunos do 
curso de arquitectura das Escolas de Belas Artes.  

 Insta pela satisfação de um seu pedido de informações à Direcção Geral dos Serviços Pecuários.  
 Fala sobre o seu projecto de lei relativo à frequência no curso de oficiais milicianos dos alunos de 

arquitectura das Escolas de Belas Artes.  
 Entra no debate acerca das Contas Gerais do Estado de 1942.  
 Fala acerca do seu projecto de lei relativo à frequência no curso dos oficiais milicianos dos alunos de 

arquitectura das Escolas de Belas Artes.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Refere-se ao ensino secundário.  
 Entra no debate, na generalidade, acerca da proposta de lei de electrificação do País.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1945.  
 Lembra um requerimento seu, do ano passado, pedindo informações no Ministério da Economia, sem 

que até hoje tenha sido satisfeito.  
 Entra no debate, na generalidade, da proposta de lei de fomento e reorganização industrial e fala, na 

especialidade, acerca da mesma proposta de lei.  
 Envia um requerimento pedindo o resultado do inquérito ordenado à Cortadoria Nacional do Pêlo.  
 Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de fomento e reorganização industrial.  
 Louva o pensamento que levou à publicação do decreto-lei n.º 34.337, que criou a Direcção Geral dos 

Serviços de Urbanização.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de construção de casas de renda económica.  
 Fala na proposta de lei do suplemento eventual de vencimentos dos funcionários.  
 Refere-se, com palavras de homenagem, ao discurso do Sr. Presidente do Conselho proferido na 

Assembleia Nacional e à manifestação feita a este e ao Sr. Presidente, da República.  
 Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de coordenação dos transportes terrestres.  
 Faz referências a certas observações do Sr. Albano de Magalhães sobre a acção dos grémios de lavoura.  
 Refere-se ao estatuto em estudo para os bombeiros e à conveniência dos voluntários terem 

representação na comissão que o está elaborando.  
 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) 
 Fala sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1946.  



 Fala sobre a proposta de lei de organização hospitalar.  
 Refere-se a uma carta que recebeu do vice-presidente da Junta Nacional do Azeite em resposta a umas 

suas considerações.  
 Fala sobre a proposta de lei de organização hospitalar.  
 Fala sobre a não transferência de alunos do curso de engenharia do Porto para o Instituto Superior 

Técnico de Lisboa e envia um requerimento acerca de assuntos de lanifícios.  
 Fala sobre as más condições acústicas da sala e atraso do Diário das Sessões. 
 Refere-se à comunicação do Sr. Ministro das Finanças lida na Mesa respeitante ao que disse acerca do 

despejo da Junta de Freguesia de Benfica do prédio em que estava instalada.  
 Discute a proposta de lei sobre melhoramentos agrícolas e refere-se, na especialidade, à mesma 

proposta de lei.  
 Fala acerca do decreto-lei que trata do Fundo do Socorro Social.  
 Refere-se ao caso do azeite nos seus vários aspectos.  
 Fala sobre admissões e transferências de alunos para o Instituto superior Técnico.  
 Fala sobre o atraso do Diário e também sobre contribuições dos grémios da lavoura.  
 Fala sobre as Contas Gerais do Estado de 1944.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1947.  
 Envia, a propósito da mesma proposta de lei, uma moção acerca do problema do inquilinato.  
 Envia para a Mesa, em nome, da Comissão de Economia, algumas propostas de alteração às bases II, 

III e X da proposta de lei relativa à reorganização dos estabelecimentos fabris do Ministério da Guerra, 
discute, na especialidade, a mesma proposta de lei e envia uma proposta de substituição.  

 Fala sobre o decreto-lei n.º 36.018, que trata das restrições do plantio da vinha.  
 Discute o aviso prévio relativo à crise que atravessara os municípios.  
 Discute a proposta de lei que reorganiza o ensino técnico profissional, enviando uma emenda à base 

XVI, referindo-se ainda às bases XVII e XVII-A da mesma proposta de lei.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Cancela de Abreu sobre reformas de justiça.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Figueiroa Rego acerca do problema das lãs.  
 Justifica uma sua proposta de emenda ao artigo 10.º da proposta de lei relativa ao imposto sobre 

sucessões e doações, que pede para retirar.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Refere-se à legislação que criou a comissão superior do comércio externo.  
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas paira 1948.  
 Pede para retirar uma sua proposta de alteração a um articulado da mesma proposta de lei.  
 Refere-se ao que se passa nas Beiras e Trás-os-Montes com a falta de colocação da batata cuja 

produção foi grande.  
 Responde a certas considerações do Sr. Bustorff da Silva, quando este se referiu ao que tinha dito sobre 

as faltas de colocação da batata.  
 Fala sobre o seu projecto de lei relativo a alterar o artigo 29.º do Decreto n.º 28.652, (julgamento e 

reclamações em matéria de hidráulica agrícola).  
 Faz uma declaração acerca do que numa outra sessão referiu sobre a batata, trata do caso das 

dificuldades, agora resolvidas, das transferências de alunos entre a escola de engenharia do Porto e o 
Instituto Superior Técnico e faz considerações acerca de uma representação dos grémios de lavoura do 
Norte do Pais.  

 Envia um aviso prévio relativo às dívidas das câmaras municipais aos Hospitais Civis e das relações entre 
estes e aquelas.  

 Realiza este aviso prévio.  
 Discute as Contas. Gerais do Estado do ano de 1946 
 Discute o projecto de lei sobre o inquilinato e proposta de lei relativa às questões, conexas com o 

problema da habitação.  
 Fala acerca da base X-A do parecer da Câmara Corporativa a essa proposta de lei e refere-se a várias 

propostas de emenda do parecer da Câmara Corporativa à proposta de lei relativa ao problema da 
habitação.  

 Envia um requerimento solicitando pelo Ministério da Economia elementos relativos a importações.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Apresenta um aviso prévio referente à necessidade de restabelecer o Ministério da Agricultura.  
 Refere-se a assuntos que interessam à instrução secundária.  
 Refere-se ao artigo 6.º da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1949, justificando 

uma sua proposta de eliminação.  



 É favorável a uma proposta de alteração do Sr. Mário de Figueiredo ao artigo 6.º da mesma proposta de 
lei.  

 Realiza o seu aviso prévio relativo ao restabelecimento do Ministério da Agricultura.  
 Refere-se de novo ao seu aviso prévio referente à necessidade do restabelecimento do Ministério da 

Agricultura.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Nunes Mexia sobre o problema da cortiça nos aspectos económicos e 

sociais da sua produção e industrialização.  
 Declara que, se tivesse suposto que o Sr. Bustorff da Silva não viria a usar da palavra sobre o problema 

da cortiça, não se teria expressado nos termos em que o fez.  
 Refere-se a uma passagem do discurso do Sr. Bernardes Pereira acerca do n.º 8 da base VI do parecer 

da Câmara Corporativa relativo à proposta de lei sobre o ensino particular.  
 Refere-se ao atraso da publicação do Boletim da Propriedade Industrial.  
 Chama a atenção do Sr. Presidente para o facto de o Diário das Sessões não ter publicado ainda a 

proposta de lei sobre exploração portuária, quando duas comissões estão convocadas para a 
apreciarem.  

 Propõe, com outros Srs. Deputados, que se adopte o texto da Câmara Corporativa, relativo à proposta 
de lei sobre a exploração portuária. 

 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1950, falando nas 

dificuldades da lavoura.  
 Faz reparos à forma de se votar uma emenda do Sr. Jacinto Ferreira ao artigo 9.º e declara concordar 

com a doutrina do § único do artigo 12.º da mesma proposta de lei.  
 Requer, com outros Srs. Deputados, a discussão do Decreto--Lei n.º 37.666.  
 Refere-se à Lei n.º 2.021, respeitante ao plantio da vinha, no que importa a uma sua disposição que 

tinha como finalidade certa regulamentação, que ainda não apareceu, e mais se refere a certo 
indeferimento de importação de batata de semente pedida pelo Grémio da Lavoura de Barcelos, e com 
louvor ao facto de se encontrar em dia a publicação do Boletim da Propriedade Industrial.  

 Discute o Decreto-Lei n.º 37.724, relativo a distribuição de certas verbas segundo o auxílio do Plano 
Marshall.  

 Discute o Decreto-Lei n.º 37.666, relativo aos serviços de registo e do notariado.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Galiano Tavares acerca dos contratos colectivos de trabalho, Casas do Povo 

e salário familiar.  
 Refere-se a um despacho do Sr. Ministro da Economia sobre a mecânica a seguir nas importações 

condicionadas e ao que foi dito pelo Sr. Melo e Castro acerca do Comissariado do Desemprego.  
 Refere-se ao Regulamento da Carteira Profissional dos Empregados de Escritório.  
 Pede um esclarecimento relativo à alínea a) do artigo 3.º da proposta de lei que cria o Fundo de Teatro.  
 Fala sobre a proposta de substituição do artigo 9.º da mesma 

proposta de lei.  
 Discute o aviso prévio ao Regulamento da Carteira Profissional dos Empregados de Escritório.  
 Requer algumas informações do Ministério das Finanças sobre o aumento da contribuição industrial.  
 Refere-se à autorização concedida para a venda de teares de uma fábrica de Alenquer a outra de 

Lisboa.  
 Refere-se à situação de alguns professores do ensino médio agrícola.  
 Refere-se à rápida execução do Decreto-Lei n.º 37.666 e reafirma a intenção da Assembleia de o rever 

completamente.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1951.  
 Apresenta dois requerimentos respeitantes à Colónia Penal de Alcoentre, respectivamente, acerca da 

discriminação no concelho de Azambuja do rendimento da contribuição industrial em virtude das 
actividades industriais daquela e relativo a funções agrícolas.  

 Discute o artigo 7.º proposto pelas Comissões de Economia e de Finanças para a referida proposta de 
lei.  

 Faz votos pelas melhoras do Sr. Antunes Guimarães.  
 Profere palavras de pesar pelo falecimento do Sr. Antunes Guimarães.  
 Fala sobre o aviso prévio relativo à execução da Lei de Reconstituição Económica.  
 Esclarece um seu aparte às considerações do Sr. André Navarro, na sessão anterior, a respeito da 

construção de um matadouro em Lisboa.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de reorganização dos serviços de registo e do notariado.  



 Faz uma observação ao artigo 14.º da referida proposta de lei.  
 Refere-se ao artigo 160.º da mesma.  
 Refere-se a uma proposta que apresentou referente ao artigo 173.º da mesma.  
 Refere-se à sugestão da Câmara Corporativa acerca do artigo 93.º da Constituição e ao que disse o Sr. 

Mário de Figueiredo sobre o assunto.  
 Refere-se ao horário das tabernas, que prejudica estas.  
 Discute o projecto de lei do Sr. Cancela de Abreu relativo à ratificação de decretos-leis pela Assembleia 

Nacional e envia una proposta perfilhando o texto sugerido pela Câmara Corporativa.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1952, referindo-se a vários artigos 

da mesma proposta de lei.  
 Refere-se ao abastecimento e preço do sulfato de cobre.  
 Discute na generalidade e apresenta propostas de emendas à proposta de lei relativa ao 

condicionamento das indústrias, referindo-se a várias bases da mesma proposta de lei.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Armando Cândido relativo ao excesso demográfico relacionado com a 

colonização e a emigração.  
 Refere-se às experiências de registo mecânico dos discursos que se estão a fazer no intuito de substituir 

ou auxiliar a taquigrafia da Assembleia, actualmente composta de um insuficiente número de 
especialistas.  

 Agradece o voto de sentimento da Assembleia Nacional pelo falecimento de sua esposa.  
 Refere-se à concessão, pelo Governo, de carreiras de transporte automóvel à Companhia dos Caminhos 

de Ferro Portugueses.  
 Discute as Contas Gerais do Estado de 1950.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1953.  
 Refere-se à base VI, n.º 2.°, da proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Agradece os esclarecimentos do Sr. Mário de Figueiredo acerca do n.º 2 da base vi da dita proposta de 

lei.  
 Faz considerações sobre a Ponte Marechal Carmona, a propósito da passagem do aniversário da sua 

inauguração.  
 Refere-se a vários aspectos do problema da produção e consumo do vinho.  
 Profere palavras de sentimento pelo falecimento do Sr. Linhares de Lima, propondo um voto de pesar.  
 Entra no debate do aviso prévio do Sr. Pinto Barriga acerca da coordenação de transportes terrestres.  
 Refere-se de novo ao problema da genuinidade do vinho na sua venda e a uma reclamação que a 

propósito recebeu da África Oriental.  
 Refere-se à taxa de panificação.  
 Defende a criação de uma escola industrial em Vila Franca de Xira.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 

1954 e as propostas da Comissão de Finanças de substituição e emenda de alguns artigos da mesma 
proposta de lei.  

 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre arborização de terrenos.  
 Agradece ao Governo ter atendido as reclamações relativas ao problema rodoviário e o envio à 

Assembleia do respectivo diploma.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de colonização das zonas beneficiadas pelas obras de 

fomento hidroagrícola, concluídas ou em curso.  
 Ocupa-se da exportação de vinho.  
 Discute na generalidade a proposta de lei que contém o plano rodoviário.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a indústria hoteleira.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Faz considerações acerca do problema dos preços do vinho da presente e futura colheitas.  
 Discuta na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1955.  
 Requer a generalização do debate do aviso prévio do Sr. Amaral Neto acerca da necessidade de se 

modificarem algumas disposições do Código da Estrada.  
 Requer, pela Policia do Viação e Trânsito, informação acerca de acidentes da estrada.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Amaral Neto acerca da necessidade de se modificarem algumas disposições 

do novo Código da Estrada.  



 Requer que, pela Junta Nacional do Vinho, lhe seja fornecido um gráfico da produção de vinho.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca de problemas vitivinícolas.  
 Envia para a Mesa, uma moção relativa ao debate daquele aviso prévio.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a execução de obras de pequena distribuição de energia 

eléctrica.  
 Discute as Contas Gerais do Estado de 1953.  
 Refere-se aos problemas do turismo nacional e das relações entre as câmaras municipais, e os Hospitais 

Civis.  
 Discute na especialidade a proposta de lei relativa à alteração e revisão do Plano de Fomento.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1956.  
 Requer elementos sobre a manteiga vendida em 1954 e sobre a manteiga a importar.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1956.  
 Apresenta um aviso prévio sobre o problema do nosso comércio externo.  
 Requer elementos referentes a boletins emitidos e sua utilização relativamente aos tratados de comércio 

com os países da U. E. P. e nota elucidativa sobre a execução dos tratados de comércio com os países 
da U. E. P.  

 Pede urgência no envio das respostas a alguns dos seus requerimentos.  
 Efectiva o seu aviso prévio sobre o problema do nosso comércio externo.  
 Encerra o mesmo aviso prévio e sobre ele apresenta uma moção, também assinada por outros Srs. 

Deputados.  
 Interroga a Mesa sobre se o Sr. Pinto Barriga faz tenção de apresentar qualquer aviso prévio sobre o 

problema do azeite.  
 Apresenta um aviso prévio sobre o regime do comércio de azeite.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a indústria hoteleira.  
 Efectiva o seu aviso prévio sobre o regime do comércio de azeite.  
 Discute na especialidade a proposta de lei relativa ao Plano de Formação Social e Corporativa.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a instituição das corporações.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1957.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei que cria o Instituto Nacional de 

Investigação, Tecnologia e Economia Industrial.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca de acidentes de viação.  
 Requer a generalização do debate do aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o problema económico 

português.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o problema económico português.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Interroga a Mesa sobre a resposta a um requerimento dirigido ao Ministério do Ultramar.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1956.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência e das 

Casas do Povo na construção de habitações económicas.  
 Faz considerações sobre o Decreto n.º 41.375, que revê as condições em que os serviços do Estado 

podem realizar despesas com aquisições e obras.  
 Refere-se ao despejo de inquilinos de prédios adquiridos pelo Estado.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1959.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público referentes ao ano de 1957.  
 Requer que a discussão na generalidade da proposta de lei sobre o plano director do desenvolvimento 

urbanístico da região de Lisboa se faça sobre o texto da Câmara Corporativa.  
 Faz considerações sobre a posição dos fabricantes de tecidos de algodão.  
 Associa-se às palavras do Sr. Rodrigo Carvalho de agradecimento ao Governo pelas medidas anunciadas 

sobre a indústria dos tecidos de algodão.  
 Discute na especialidade o projecto de lei do Sr. Carlos Lima, de alteração a Constituição Política.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao abastecimento de água das populações rurais.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1960.  
 Refere-se ao metropolitano e à simplificação administrativa.  



 Requer que pelo Secretariado de Estado da Agricultura lhe sejam fornecidos elementos relacionados 
com a Cooperativa dos Produtores de Leite de Mafra.  

 Faz considerações no sentido de que o novo horário de trabalho do funcionalismo seja extensivo aos 
funcionários administrativos e corporativos.  

 Ocupa-se do funcionamento da Cooperativa dos Produtores de Leite de Mafra e do prometido aumento 
das pensões de reforma dos funcionários e pensionistas do Estado.  

 Envia para a Mesa um aviso prévio sobre o problema das estradas.  
 Pergunta se já chegou à Mesa resposta a um requerimento que fez pela Secretaria de Estado da 

Agricultura.  
 Efectiva o seu aviso prévio sobre as estradas nacionais, enviando para a Mesa uma moção e requer que 

fique a constar do Diário das Sessões que a mesma moção foi aprovada por unanimidade.  
 Refere-se a um inquérito realizado à Cooperativa dos Produtores de Leite de Mafra.  
 Discute uma proposta do Sr. José Saraiva para um novo artigo 4.º 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) 
 Refere-se à campanha anticolonialista.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961.  
 Refere-se ao caso da Cooperativa de Produtores de Leite de Mafra e apresenta um requerimento sobre o 

mesmo assunto.  
 Discute a proposta de lei relativa ao plano de construções para o ensino primário.  
 Pede ao Sr. Presidente que o informe se já chegaram à Mesa as informações que requereu acerca de 

um inquérito à Cooperativa dos Produtores de Leite de Mafra.  
 Refere-se à necessidade de combater a campanha feita no estrangeiro contra Portugal.  
 Discute a proposta de lei sobre o plano de viação rural.  
 Faz considerações sobre os acontecimentos de Angola e as suas repercussões no plano internacional.  
 Manifesta o seu regozijo pela solução dada ao problema da Cooperativa dos Produtores de Leite de 

Mafra pelo Sr. Secretário de Estado da Agricultura.  
 Discute a proposta de lei que aprova o Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais.  


