
SIMEÃO PINTO DE MESQUITA CARVALHO MAGALHÃES  
Legislaturas: VII, VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1889-04-16. 
 
Localidade 
 Porto. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Carreira profissional 
 Presidente do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos Advogados. 
 Vogal do Conselho Geral da mesma Ordem. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico; 
 Nacionalista; 
 Monárquico; Presidente da Junta do Porto da Causa Monárquica; 
 Próximo do Integralismo Lusitano. 
 
Carreira político-administrativa 
 Membro da Legião Portuguesa onde foi Comandante de Terço (1945); 
 Presidente do Conselho Geral do Grémio da Lavoura da Lousada; 
 Representante dos Grémios da Lavoura do Norte na Junta Nacional dos Resinosos; 
 Vice-presidente e depois Director da Liga Agrária do Norte e da Associação Central de Agricultura.  
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Porto Economia. 
VIII Porto Finanças 
IX Porto Política e Administração Geral e Local. 
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à reforma dos tribunais do trabalho.  
 Requer informações sobre a actividade das Faculdades de Ciências, da Faculdade de Engenharia do 

Porto e do Instituto Superior Técnico.  
 Discute na especialidade a proposta de lei relativa à reforma dos tribunais do trabalho.  
 Recorda a figura do rei D. Carlos a propósito do cinquentenário do regicídio.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência e das 

Casas do Povo na construção de habitações económicas.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Requer que lhe sejam fornecidos pelo Ministério da Economia elementos atinentes ao problema da 

siderurgia nacional.  
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1959.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre a nacionalidade portuguesa.  
 Refere-se à catástrofe dos Guindais.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o fomento piscícola nas águas interiores do País.  
 Insiste pela remessa de elementos sobre o problema da siderurgia nacional requeridos noutra sessão ao 

Ministério da Economia.  
 Discute a ratificação do decreto-lei sobre o termo do mandato dos presidentes das câmaras.  
 Discute a proposta de lei sobre o plano director do desenvolvimento urbanístico da região de Lisboa.  



 Discute na generalidade e na especialidade a proposta e os projectos de lei de alteração à Constituição 
Política.  

 Ocupa-se de pontos de exames.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Refere-se ao naufrágio, frente às praias do Douro, de um rebocador e duas fragatas.  
 Recorda a figura do antigo Deputado Mendes Correia propondo que fique exarado na acta da sessão um 

voto de sentimento pela sua morte.  
 Discute a proposta de lei relativa ao mandato dos presidentes das câmaras municipais.  
 Refere-se às comemorações henriquinas.  
 Faz uma sugestão sobre determinado ponto da discussão na especialidade do projecto de alteração ao 

Regimento da Assembleia Nacional.  
 Discute na generalidade e na especialidade o 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) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961.  
 Pede a palavra para um esclarecimento sobre a comunicação enviada à Assembleia pelo Sr. Ministro da 

Economia versando matéria de energia eléctrica.  
 Enaltece a figura do Dr. José Maria Rangel de Sampaio, que deixou a sua fortuna à Universidade de 

Coimbra.  
 Faz considerações acerca da exposição do Sr. Ministro da Economia relativa ao preço da electricidade a 

fornecer à cidade do Porto.  
 Pede que fique constando do Diário das Sessões um esclarecimento sobre a sua intervenção relativa às 

tarifas eléctricas da cidade do Porto.  
 Requer pelo Ministério da Economia informações sobre uma operação de exportação de vinho verde 

para França.  
 Solicita do Governo medidas para resolver o problema vinícola.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Refere-se ao centenário da morte de D. Pedro V.  
 Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1962.  
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Discute a proposta de lei relativa ao arrendamento da propriedade rústica.  
 Solicita a realização no Porto dos espectáculos de ópera que se efectuam habitualmente em Lisboa. 
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Discute a proposta de lei relativa à saúde mental.  
 Discute a proposta de lei de alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.  
 Pede a publicação do diploma para a concessão da assistência médica ao funcionalismo.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Participa no debate do aviso prévio sobre política ultramarina do Governo.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre educação nacional.  
 Evoca a figura do rei D. Carlos, a propósito de mais um aniversário da sua morte.  
 Faz considerações acerca da preparação dos empresários agricultores, em aparte à intervenção do Sr. 

Engrácia Carrilho no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e participa no mesmo debate.  
 Tece considerações acerca do fomento da produção de vinhos, em aparte à intervenção do Sr. Alfredo 

Brito no mesmo debate.  
 Subscreve uma moção acerca do mesmo aviso prévio, apresentada pelo Sr. Ulisses Cortês em nome da 

Comissão de Economia.  
 Recorda a figura do general alemão Von Lettow, recentemente falecido.  
 Toma parte no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) e as contas da Junta do 

Crédito Público referentes a 1962.  
 Fala de problemas respeitantes a museus e palácios e monumentos nacionais.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Evoca a memória do falecido Deputado Dr. Melo Adrião, de quem faz o panegírico.  
 Discute a moção apresentada por alguns Deputados acerca da proposta de lei sobre o Plano Intercalar 

de Fomento para 1965-1967.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1965 e discute na 

especialidade a mesma proposta de lei.  
 Aprecia uma anterior intervenção do Sr. Antunes de Lemos sobre transportes colectivos do Porto.  



 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a propriedade da farmácia.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) relativas a 1963.  
 Fala sobre a necessidade de ser concedido ao Porto um subsídio para o seu teatro lírico e recorda o 

centenário da publicação de A Queda de Um Anjo.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração da base i da proposta de lei sobre o 

regime jurídico dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais e discute na especialidade várias 
bases da mesma proposta de lei.  

 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Congratula-se com os actos celebrados em comemoração dos centenários de Gil Vicente e Bocage.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 

1966.  
 Discute na especialidade o projecto de lei sobre preferência no provimento de lugares do ensino 

primário.  
 Fala sobre questões da lavoura.  
 Requer várias informações sobre plantio da vinha.  
 Anuncia um aviso prévio sobre o problema do planeamento regional.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1964.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Fala sobre o novo Código Civil.  
 Intervém no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.  
 Evoca as figuras de D. Carlos I e de D. Luís Filipe, a propósito do 59.º aniversário do regicídio, bem 

como a figura do escultor Teixeira Lopes, a propósito do 1.º centenário do seu nascimento.  
 Requer o envio do n.º 1 da revista Transportes.  
 Requer informações sobre determinada designação de vinho em circulação.  
 Refere-se ao valor dos novos troços da via rápida de ligação do Porto a Leixões.  
 Defende a necessidade de uma reestruturação actualizada da linha férrea do Douro.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.  
 Presta homenagem a Fidelino de Figueiredo, a propósito da sua morte.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma lista para a eleição dos vice-presidentes e secretários da Mesa.  
 Requer que lhe seja fornecido o Plano Director da Região de Lisboa.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III 

Plano de Fomento.  
 Fala sobre o centenário do nascimento de António Nobre.  
 Refere-se ao falecimento da Sr.ª Duquesa de Bragança e à homenagem prestada pela Assembleia 

Nacional a essa senhora.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei do serviço militar e subscreve uma 

proposta de aditamento ao artigo 24.º da mesma proposta de lei.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o ensino liceal a cargo do Estado.  
 Faz considerações acerca da aplicação do Decreto-Lei n.º 46.673, sobre loteamentos a urbanizar, e 

evoca a figura de Raul Brandão a propósito do centenário do seu nascimento.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Requer um exemplar do Plano de Urbanização da Região de Lisboa.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 

1969.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre alterações à lei eleitoral.  
 Discute na especialidade o projecto de lei sobre a alteração do artigo 667.º do Código de Processo 

Penal.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento pedindo a apreciação pela Assembleia do Decreto- 

-Lei n.º 48.757 e do Decreto-Lei n.º 48.760.  
 Em aparte a uma intervenção do Sr. Elísio Pimenta refere a Ponte da Arrábida no âmbito do problema 

das centrais de camionagem previstas para a cidade do Porto.  
 Discute a moção apresentada pelo Sr. Deputado Manuel Nazaré no encerramento do debate do seu 

aviso prévio sobre o problema da difusão e defesa da língua portuguesa em Moçambique.  
 Discute na generalidade a ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 48.757, 48.760 e 48.836.  
 Participa no debate do aviso prévio dos Srs. Deputados José Alberto de Carvalho e Elísio Pimenta sobre 

a defesa da língua portuguesa.  



 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Agostinho Cardoso sobre os problemas da 
população idosa no nosso país, do fenómeno do envelhecimento da população e da política da velhice.  

 Evoca o bicentenário da Imprensa Nacional, preconizando a reforma desta instituição.  
 Faz diversas considerações sobre questões de ordem política.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência 

rural e subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração, substituição e emenda de bases da 
referida proposta de lei.  

 Discute na generalidade e na especialidade as propostas de lei sobre o regime jurídico das expropriações 
muito urgentes e sobre declaração de utilidade pública das expropriações requeridas por empresas que 
explorem indústrias de interesse nacional.  

 Analisa alguns problemas relativos a Guimarães e deseja a futura participação na Assembleia Nacional 
de elementos com recente passado no ultramar.  


