
CARLOS VASCO MICHON DE OLIVEIRA MOURÃO 
Legislaturas: V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1903-02-01 
 
Localidade 
 Cedofeita / Porto. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Carreira profissional 
 Vogal do Conselho Superior da Ordem dos Advogados (1933-1935 e 1942-1944). 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Comissão Distrital do Porto da União Nacional (1933-1940); 
 Membro da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (1933-1934); 
 Vereador da Câmara Municipal do Porto (1938-1942). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Porto Finanças. 
VI Porto Obras Públicas e Comunicações.  
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Refere-se ao artigo 5.º e aditamento do Sr. Braga da Cruz à proposta de lei de autorização de receitas e 

despesas para o ano de 1950.  
 Discute a nova redacção do Sr. Jacinto Ferreira, ao artigo 9.º da mesma proposta de lei.  
 Estranha a falta de regulamentação de leis votadas pela Assembleia Nacional, referindo-se em especial 

ao que acontece neste ponto com a Lei n.º 2.030, na parte que trata de expropriações.  
 Requer, pelo Ministério do Interior, alguns elementos sobre a actividade do tribunal colectivo dos 

géneros alimentícios.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Esclarece o sentido de uma proposta de substituição do artigo 15.º da proposta de lei que reorganiza os 

serviços de registo e do notariado.  
 Refere-se a um aparte seu na discussão do artigo 60.º da referida proposta de lei.  
 Manifesta o desejo de que o projecto de diploma legal em estudo na Câmara Corporativa referente ao 

plantio da vinha venha oportunamente à discussão da Assembleia Nacional.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Sá Carneiro, que trata do Decreto-lei n.º 37. 666, que alterou a lei do 

registo e notariado.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Discute o projecto de lei relativo a expropriações.  
 Requer que a discussão na especialidade daquele projecto se faça sobre o texto da Câmara Corporativa.  
 Responde ao Sr., Paulo Cancela de Abreu acerca do artigo 6.° do projecto de lei relativo a 

expropriações.  
 Fala a respeito do que se diz sobre aumento de tarifas da energia eléctrica no Porto.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei que contém o plano rodoviário.  
 Refere-se ao fornecimento de energia eléctrica à cidade do Porto.  



2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Amaral Neto acerca da necessidade de se modificarem algumas disposições 

do novo Código dá Estrada.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Referindo-se à viagem do Sr. Ministro das Obras Públicas ao Porto, congratula-se pelo interesse 

manifestado pelas obras de que aquela região carece.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei que cria o Instituto Nacional de Investigação, Tecnologia e 

Economia Industrial.  
 Discute na generalidade a proposta de lei que introduz alterações na Lei n.º 2030 (Lei do Inquilinato).  


