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Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Refere-se ao novo Código Civil.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.  
 Requer elementos sobre incorporação efectiva do trabalho, nos termos do Decreto-Lei n.º 44.104, de 20 

de Dezembro de 1961 e sobre descontos nos direitos dos veículos concedidos a oficinas de montagem.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na especialidade vários artigos da proposta de lei do serviço militar.  
 Expõe a situação dos sectores de montagem de veículos automóveis e de peças e acessórios.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Recorda os perigos e prejuízos resultantes do condicionalismo legal em vigor relativamente à montagem 

de veículos automóveis em Portugal.  
 Discute na especialidade o projecto de lei sobre a alteração do artigo 667.º do Código de Processo 

Penal.  
 Refere-se à capacidade de produção de gusas da siderurgia do Marão.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento pedindo a apreciação pela Assembleia dos 

Decretos-Leis n.ºs 48.757, 48.760 e 48.836.  
 Discute na generalidade e na especialidade o projecto de lei de alteração da Lei n.º 2114, de 15 de 

Junho de 1962.  
 Discute na generalidade a ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 48.757, 48.760 e 48.836.  
 Defende a criação de um entreposto alfandegário no porto de Leixões.  
 Faz considerações sobre a indústria da montagem de automóveis.  
 Refere-se a alguns aspectos da actividade da nossa indústria siderúrgica.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre produtos da 

indústria siderúrgica.  


