
CARLOS DE AZEVEDO MENDES 
Legislaturas: IV, V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1888-07-02. 
 
Localidade 
 Soudos / Torres Vedras / Lisboa. 
 
Data da morte 
 1962. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (colega de Salazar). 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Conservador do Registo Predial. 
 
Carreira profissional 
 Conservador do Registo Predial de Torres Novas. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico; 
 Membro do CADC e do Centro Católico. 
 
Carreira político-administrativa 
 Candidato a deputado pelo Centro Católico pelo Círculo de Santarém (1925); 
 Vice-presidente da Junta de Província do Ribatejo (1926-1934); 
 Presidente da Comissão Concelhia de Torres Novas da União Nacional; 
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas; 
 Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas (1935-1950); 
 Procurador à Junta Geral do Distrito de Santarém; 
 Procurador à Câmara Corporativa (I Legislatura). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 
IV Santarém Obras Públicas e Comunicações.  
V Santarém Obras Públicas e Comunicações. 
VI Santarém Obras Públicas e Comunicações. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Fala acerca da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1946.  
 Discute a proposta de lei de organização hospitalar.  
 Fala, na especialidade, sobre a mesma proposta de lei.  
 Envia um requerimento pedindo informações sobre vinhos.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Refere-se às comemorações do tricentenário da proclamação de Nossa Senhora como Padroeira de 

Portugal.  
 Discute o relatório da comissão de inquérito aos elementos da organização corporativa.  
 Requer, pelas instâncias competentes, informações sobre o número de retalhistas vendedores de vinhos 

e litros consumidos.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Agradece o voto de sentimento da Assembleia Nacional pelo falecimento de sua esposa.  
 Propõe a eliminação da base X-A do parecer da Câmara Corporativa à proposta de lei referente ao 

problema de habitação.  
 



4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Discute a proposta de lei relativa ao ensino particular.  
 Pede para retirar uma sua proposta de emenda a um articulado segundo o parecer da Câmara 

Corporativa sobre a mesma proposta de lei.  
 Refere-se a uma sua proposta à base VI segundo o parecer da Câmara, Corporativa relativo à mesma 

proposta de lei.  
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Justifica a proposta de emenda apresentada ao artigo 32.º da proposta de lei que reorganiza os serviços 

de registo e do notariado.  
 Pede licença para retirar uma proposta de substituição acerca da mesma proposta de lei.  
 Fala sobre a proposta de um § único ao artigo 84.º da referida proposta de lei.  
 Fala acerca do § 1.º do artigo 85.º da referida proposta de lei, pedindo licença para retirar uma 

proposta de nova redacção daquele parágrafo.  
 Fala acerca do artigo 101.º da mesma.  
 Pede para retirar a sua proposta e de outros Srs. Deputados de alteração ao artigo 148.º da mencionada 

proposta.  
 Pede para retirar a proposta de alteração ao artigo 150.º da mesma.  
 Justifica a proposta que enviou para a Mesa sobre o artigo 170.º da referida proposta.  
 Justifica um aditamento ao artigo 2.º da tabela de emolumentos da mesma.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute o projecto de lei relativo ao abandono da família. 
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Refere-se às várias pragas que estão infestando a riqueza arborícola.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Refere-se ao problema da cultura do cânhamo.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1955.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Cerveira Pinto acerca do fomento piscícola e da pesca fluvial.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Formação Social e Corporativa.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1957.  


