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Intervenções parlamentares
IV Legislatura (1945-1949)

1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)


Fala sobre a organização corporativa da lavoura e sobre a crise da viticultura duriense.



Discute a proposta de lei, antigo decreto-lei relativa às restrições do plantio da vinha.





Discorda de certos pontos do discurso do Sr. Antunes Guimarães na parte respeitante a vinhos.
Refere-se a um seu pedido relativo a vinhos, satisfeito depois pela publicação de um decreto-lei.
Pede esclarecimentos ao Sr. Presidente sobre certa votação a fazer relativa ao artigo 13.º do parecer da
Câmara Corporativa ao projecto de lei do inquilinato.
Refere-se a uma sua proposta e de outros Srs. Deputados referente ao artigo 19.º do parecer da
Câmara Corporativa ao projecto de lei do inquilinato, que depois retira.

2.ª Sessão Legislativa (1946-1947)
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948)



4.ª Sessão Legislativa (1948-1949)




Discute a proposto de lei de autorização de receitas e despesas para 1946 e apresenta uma proposta de
aditamento a um articulado, que justifica.
Discute o aviso prévio referente ao restabelecimento do Ministério da Agricultura.
Intervém no debate sobre a proposta de lei, segundo o parecer da Câmara Corporativa relativo à
proposta de lei referente ao ensino particular.

