
CARLOS ALBERTO LOPES MOREIRA 
Legislaturas: II, V, VI, VII. 
 
Data de nascimento 
 1898-12-16. 
 
Localidade 
 Chaves / Vila Real. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra; 
 Licenciatura em Filologia Clássica pela Universidade de Coimbra; 
 Diplomado pela Escola Normal Superior de Coimbra. 
 
Profissão 
 Professor; 
 Alto funcionário do Ministério da Educação. 
 
Carreira profissional 
 Reitor do Liceu de Chaves; 
 Director da Escola do Magistério Primário de Lisboa. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico; 
  Vice-presidente da Liga Católica. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Câmara Municipal de Chaves; 
 Governador Civil de Viseu (1932); 
 Director da Instrução Pública de Moçambique; 
 Vogal do Tribunal Administrativo de Moçambique; 
 Inspector-geral do Ensino Particular; 
 Membro da Junta Nacional de Educação; 
 Membro do Conselho Permanente da Acção Educativa; 
 Presidente do Conselho de Administração da Caixa de Previdência do Ministério da Educação. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

II Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 
V Vila Real Colónias. * 
VI Vila Real Ultramar. 
VII Lisboa Legislação e Redacção; Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses 

Espirituais e Morais. 
* Renunciou depois da 2.ª Sessão Legislativa. 
 
Intervenções parlamentares 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Fala sobre o projecto de lei que regula a assistência de menores aos cinemas e teatros.  
 Requer certas informações no que importa aos indígenas de Moçambique e a outros assuntos da mesma 

colónia.  
 Presta homenagem aos que tombaram em defesa do movimento de 28 de Maio, quando da revolução 

de 7 de Fevereiro.  
 Refere-se a um seu pedido de informações sobre assuntos que se prendem com o Ministério das 

Colónias.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 pelo, pedido que na anterior sessão legislativa fez de elementos referentes a interesses da colónia de 

Moçambique.  
 Refere-se de novo a este seu pedido.  



 Fala, a propósito das comemorações, na restauração da igreja de S. Francisco de Chaves, onde jazem os 
restos mortais de um antepassado da casa de Bragança, casa que está ligada à restauração da 
independência de Portugal.  

 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Refere-se ao acórdão da Comissão de Verificação de Poderes da Assembleia Nacional.  
 Associa-se às palavras proferidas pelo Sr. Proença Duarte de homenagem a Sidónio Pais pela passagem 

do aniversário da sua morte.  
 Requer, em seu nome e nos dos Srs. Avelino Campos e João Ameal, pelos Ministérios da Economia, casa 

do Douro e Instituto do Vinho do Porto, informações relativas a exportação do vinho do Porto, vinhos 
licorosos e de pasto.  

 Agradece à Assembleia Nacional as palavras de condolências pelo falecimento de sua mãe.  
 Fala acerca da proposta da Comissão de Legislação e Redacção sobre a antecipação da revisão 

constitucional.  
 Considera a situação de alguns oficiais e antigos oficiais incriminados no movimento de 1919 e que 

tomaram parte activa no advento do Estado Novo.  
 Refere-se a assuntos que se prendem com o vinho do Porto, Casa do Douro e com um seu requerimento 

respeitante ao assunto e aproveita a oportunidade para insistir na satisfação dos documentos que faltam 
enviar.  

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Refere-se à elaboração de uma antologia de Guerra Junqueiro para a juventude, a propósito do 

centenário do poeta.  
 Apresenta um requerimento, que justifica, relativo ao pedido de uma relação das actuais companhias ou 

empresas concessionárias de serviços públicos, de delegados do Governo junto dessas entidades e de 
relatórios elaborados por estes.  

 Refere-se a um caso que interessa ao concelho de Mesão Frio sobre limites de circunscrições 
administrativas.  

 Refere-se a influência islâmica na província de Moçambique.  
 Refere-se ao artigo 6.º da proposta de lei de revisão da Constituição.  
 Refere-se ao artigo 9.º da mencionada proposta de lei.  
 Refere-se aos artigos 10.º e 11.º da mesma.  
 Refere-se à acção da censura na publicação nos jornais dos discursos pronunciados na Assembleia 

Nacional.  
 Discute o projecto de lei relativo ao aditamento de um artigo novo na Constituição sobre a defesa da 

língua.  
 Requer que fique consignado no Diário das Sessões que a rejeição do projecto de lei acima citado foi por 

dois votos de maioria.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Justifica um requerimento pedindo informações respeitantes a reintegrados por amnistia.  
 Presta homenagem à memória do general Vieira da Rocha.  
 Insiste no desejo de algumas populações voltarem a pertencer ao concelho de Mesão Frio.  
 Faz considerações, segundo os elementos que já recebeu em resposta a um seu requerimento, acerca 

de remunerações e actuação de comissários ou delegados do Governo junto de companhias ou 
empresas, requerendo novas informações respeitantes ao mesmo assunto.  

4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Presta homenagem ao falecido Doutor Fezas Vital.  
 Discute na generalidade a proposta da Lei Orgânica do Ultramar.  
 Refere-se à base X da mesma proposta de lei.  
 Refere-se a uma proposta de substituição do n.º II da base XXII do articulado da mesma proposta.  
 Agradece os. sentimentos de pesar da Assembleia pelo falecimento de seu pai.  
 Entra no debate do aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca da execução da lei de amnistia.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Manuel Cerqueira Gomes acerca da previdência social.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Requer elementos acerca de uma exposição da Câmara Municipal do concelho de Mesão Frio pedindo 

que algumas freguesias voltem a integrar-se nele.  
 Requer diversos elementos acerca da remuneração dos representantes do Estado junto de empresas, 

bancos e companhias e respectivo imposto complementar.  



 Discute na especialidade a proposta de lei de colonização das zonas beneficiadas pelas obras de 
fomento hidroagrícola, concluídas ou em curso.  

 Alude à necessidade de se actualizar a legislação relativa à propriedade literária, científica e artística.  
 Refere-se à nomeação de comissões administrativas, pondo em relevo o caso especial da Santa Casa da 

Misericórdia de Vila Real.  
 Refere-se, para explicações, a considerações do Sr. Manuel Vaz acerca da sua intervenção sobre a 

nomeação duma comissão administrativa para a Misericórdia de Vila Real.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Teófilo Duarte acerca da questão da Índia.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca dos problemas vitivinícolas.  
 Confia ao Governo a comemoração do 5.º centenário do nascimento de D. João II.  
 Profere palavras de exaltação da memória do conselheiro Fernando de Sousa a propósito da próxima 

passagem do seu centenário.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Requer elementos acerca das despesas dos municípios e número de doentes tratados gratuitamente 

relativamente à província de Trás-os-Montes e Alto Douro e cópias dos relatórios e actas dos trabalhos e 
sessões para a elaboração do Código Administrativo vigente.  

 Discute ma especialidade a proposta de lei relativa ao regime jurídico do solo e subsolo dos planaltos 
continentais.  

 Ocupa-se do problema das remunerações dos comissários e delegados do Governo junto de companhias 
e empresas e das suas incompatibilidades e acumulações.  

 Apoia uma apresentação de alguns sindicatos nacionais sobre a atribuição do subsídio de abono de 
família.  

 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o turismo.  
 Requer vários elementos constantes do processo relativo à passagem de alguns povos do concelho de 

Baião para a Câmara Municipal de Mesão Frio.  
 Discute na especialidade a proposta de lei relativa à organização geral da Nação para o tempo de 

guerra.  
 Discute na especialidade a proposta de lei relativa ao Plano de Formação Social e Corporativa.  
 Refere-se à colocação da estátua de Diogo Cão a erigir em Vila Real.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a instituição das corporações.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Congratula-se com a publicação do Decreto-Lei n.º 40.833, que regula a representação do Estado junto 

dos bancos, empresas e companhias.  
 Requer vários elementos sobre ocorrências verificadas nos serviços do hospital de Vila Real de Trás-os-

Montes.  
 Interroga a Mesa sobre a interpretação de um preceito constitucional.  
 Requer elementos sobre a actividade do hospital da Misericórdia de Vila Real de Trás-os-Montes.  
 Apresenta um projecto de lei para a integração de cinco freguesias do concelho de Baião no de Mesão 

Frio.  
 Discute na especialidade a proposta de lei que introduz alterações na Lei n.º 2030 (Lei do Inquilinato).  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Apresenta um projecto de lei para a integração de cinco freguesias do concelho de Baião no de Mesão 

Frio.  
 Pede ao Governo que o património dos pobres da Conferência de S. Vicente de Paulo seja subsidiado 

pelo Fundo Nacional do Abono de Família, a fim de colaborar na solução do problema da habitação das 
classes pobres.  

 Interroga a Mesa sobre a aplicação do artigo 47.º, § 1.º, e § único do artigo 46.º do Regimento da 
Assembleia Nacional.  

 Requer informações sobre despesas efectuadas com os Ministros, Subsecretários, de Estado e pessoal 
dos respectivos gabinetes durante vários anos; montante das verbas previstas para ocorrer aos 
encargos resultantes da criação dos cargos de Secretários de Estado e da do Ministério da Saúde; 
importâncias despendidas com bolseiros no estrangeiro e verbas despendidas com despesas inerentes à 
eleição dos Presidentes da República.  

 Requer informações sobre as remunerações dos corpos gerentes das empresas da metrópole e do 
ultramar em cujo capital o Estado comparticipa e sobre os pedidos de autorização para acumulação de 
cargos.  

 Discute na especialidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  



2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Insiste em que lhe sejam enviados pelas instâncias respectivas os elementos que requereu em 16 e 23 

de Outubro.  
 Refere-se à necessidade de rever o Código Administrativo em algumas matérias fundamentais.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta e os projectos de lei de alteração à Constituição 

Política.  
 Associa-se às palavras do Sr. Morais Sarmento de agradecimento ao Governo pela criação do 3.º ciclo 

no Liceu de Chaves.  
 Discute o seu projecto de lei de alteração à Constituição Política e o projecto de lei do Sr. Duarte Silva 

sobre o mesmo assunto. 
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Interroga a Mesa acerca da ida aos Estados Unidos da América de uma missão parlamentar portuguesa.  
 Requer autorização para consultar no Ministério do Ultramar determinados elementos sobre aspectos da 

nossa administração ultramarina e prestígio da nossa soberania.  
 Requer ao Governo que o informe acerca da promulgação de uma nova lei de imprensa.  
 Discute na especialidade o projecto de alterações do Regimento da Assembleia Nacional.  
 Refere-se à escassez de elementos que lhe foram enviados em resposta a requerimentos que dirigiu a 

vários departamentos do Estado.  
 Discute a proposta de lei de reorganização dos desportos.  
 Interroga a Mesa acerca da possibilidade de vir a ser discutido o seu projecto de lei relativo à integração 

de várias freguesias do concelho de Baião no de Mesão Frio.  
 Presta homenagem ao Sr. Ministro das Finanças por ter atendido as ansiedades dos aposentados e 

reformados.  
 Pede a palavra para uma questão prévia, a propósito da discussão do artigo 1.º do projecto de lei do Sr. 

Camilo de Mendonça sobre a limitação das remunerações dos corpos gerentes de certas empresas, em 
cujo debate intervém.  

 Refere-se à comemoração do primeiro centenário da sociedade salesiana.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Pergunta se a sessão tem ou não, como as demais, período de antes da ordem do dia.  
 Alude ao seu projecto de lei relativo à integração de várias freguesias do concelho de Baião no de Mesão 

Frio.  
 Refere-se a uma declaração do Sr. Ministro da Presidência à emissora americana ABC acerca da posição 

do Governo perante o assalto ao paquete «Santa Maria».  


