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Intervenções parlamentares
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, referindo-se, a
propósito, ao aditamento ao artigo 5.º do Sr. Braga da Cruz, ao problema da lavoura, aos portos do
Douro e Leixões, a aeroportos e aeródromos.
Discute o Decreto-Lei n.º 37.666, que trata dos serviços do registo e do notariado.
Pretende esclarecer qual a actuação da autoridade competente perante a moção da Assembleia sobre o
Regulamento da Carteira Profissional dos Empregados de Escritório.
Refere-se à proibição do casamento das enfermeiras dos Hospitais Civis.

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951)








Discute o aviso prévio do Sr. Tito Arantes sobre a mecânica dos assentos do Supremo Tribunal de
Justiça.
Discute na especialidade a proposta de lei que reorganiza os serviços de registo e do notariado,
apresentando uma proposta de emenda ao artigo 7.º.
Justifica a apresentação de uma proposta de modificação do artigo 7.º da referida proposta de lei.
Refere-se ao artigo 8.º da mesma.
Refere-se a articulados da mencionada proposta.
Refere-se a uma proposta de emenda ao artigo 15.º da citada proposta de lei, pedindo autorização para,
em seu nome e de outros. Srs. Deputados que a assinaram, a retirar.
Pede para retirar uma proposta relativamente ao artigo 96.º, n.º 3.º do artigo 121.º e § 1.º do artigo
160.º da mesma.

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952)




Refere-se à criação, no Porto, do 6.º juízo cível, quanto ao local da sua instalação.
Refere-se à emenda que apresentou com outros Srs. Deputados respeitante ao artigo 1.º do projecto de
lei do abandono da família.
Discute o aviso prévio do Sr. Sá Carneiro acerca do Decreto-Lei n.º 37.666, que alterou em parte a lei
do registo e notariado.

4.ª Sessão Legislativa (1952-1953)


Discute o projecto de lei relativo à lei das expropriações e apresenta duas emendas.

