
JOÃO CERVEIRA PINTO 
Legislaturas: IV, V, VI, VII. 
 
Data de nascimento 
 1908-08-26. 
 
Localidade 
 Reriz / Castro Daire / Viseu. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Funcionário da organização corporativa. 
 
Carreira profissional 
 Delegado do INTP (1936); 
 Delegado do Comissariado do Desemprego (1945); 
 Delegado do Grémio da União Hoteleira do Norte (1945). 
 
Perfil político-ideológico 
 Monárquico; 
 Corporativista. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal da Comissão Distrital do Porto da União Nacional. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Porto Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
V Porto Obras Públicas e Comunicações; Trabalho, Previdência e Assistência Social.
VI Porto Obras Públicas e Comunicações; Trabalho, Previdência e Assistência Social.
VII Porto Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Refere-se ao imposto sucessório e ao inventário orfanológico.  
 Discute a proposta de lei de organização hospitalar.  
 Requer informações sobre os motivos por que ainda não foi marcada a repetição da prova da 

dissertação de um doutoramento.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Discute a proposta de lei que reorganiza o ensino técnico profissional, propondo uma emenda.  
 Entra no debate acerca do aviso prévio do Sr. Figueiroa Rego sobre o problema das lãs.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Discute o artigo 13.º do parecer da Câmara Corporativa ao projecto de lei referente ao inquilinato e 

refere-se à alínea b) da base em substituição dos artigos 39.º e 30.º do mesmo parecer, apresentando 
um aditamento à alínea b) e a uma sua proposta referente ao artigo 29.º do dito parecer.  

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Requer, pelo Subsecretariado de Estado das Corporações e Previdência Social, informações diversas 

relativas à acção da Federação das Caixas de Previdência.  
 Refere-se à maneira como está sendo realizada a previdência nos serviços médico-sociais da mesma 

Federação.  
 Refere-se ao que disse o Sr. França Vigon relativamente às suas considerações sobre a mesma 

Federação.  
 
 
 
 



V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Requer, pelo Ministério competente, informações sobre os motivos por que não foram criados certos 

centros regionais e delegações respeitantes ao tratamento do cancro.  
 Justifica a sua lembrança de se perpetuar no bronze a figura de D. Carlos I.  
 Refere-se à necessidade de criar no Porto um centro de luta contra o cancro.  
 Refere-se à grande acumulação de serviço nos tribunais de trabalho.  
 Refere-se à crise da indústria do peixe, enviando um requerimento a pedir, pelo Ministério das Colónias, 

informações respeitantes ao exercício da pesca em Angola.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Requer informações orçamentais sobre os CCT, cópia dos elementos requeridos pelo Sr. Bustorff da 

Silva na sessão de 6 de Abril e cópia da informação que o correio-mor diz ter prestado ao Governo 
relativamente às críticas do mesmo Sr. Deputado na sessão de 13 de Dezembro do ano próximo 
passado. 

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Refere-se à necessidade da conclusão da estrada entre Ponte da Ermida e Parada de Ester e ao estado 

de abandono da igreja de Ermida.  
 Discute o projecto de lei das expropriações.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Faz o elogio do falecido Deputado Marques do Carvalho.  
 Chama a atenção do Sr. Ministro da Economia para o facto de os pequenos lavradores do Norte se 

desfazerem dos gados por baixo preço, continuando, porém, o consumidor a pagar caro a carne  
 Requer elementos acerca da frequência o aproveitamento de alunos nos liceus de Lisboa e Porto.  
 Comenta certos aspectos do ensino liceal, verificados em alguns liceus de Lisboa.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Anuncia um aviso prévio acerca do fomento piscícola e da pesca fluvial.  
 Efectiva e encerra aquele seu aviso prévio e apresenta sobre ele uma moção, pedindo que fique 

registado no Diário das Sessões que aquela moção foi aprovada por unanimidade.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Refere-se à localização da indústria siderúrgica e à capacidade do porto de Leixões.  
 Referindo-se à viagem do Sr. Ministro das Obras Públicas ao Porto, congratula-se pelo interesse 

manifestado pelas obras de que aquela região carece.  
 Agradece ao Sr. Ministro da Economia a publicação do despacho que manda constituir uma comissão 

encarregada de estudar um novo regulamento da pesca nas águas interiores do País.  
 Discute os avisos prévios dos Srs. Melo Machado e Pinto Barriga sobre o problema do abastecimento de 

azeite.  
 Apresenta uma moção, também assinada por outros Srs. Deputados, acerca do aviso prévio do Sr. Melo 

Machado sobre o regime do comércio de azeite.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a instituição das corporações.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade 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) 
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei relativa à reforma dos tribunais do 

trabalho.  
 Requer informações sobre a actualização dos vencimentos do pessoal dos Serviços de Transportes 

Colectivos do Porto e demais elementos para a apreciação da vida administrativa, económica e social 
destes Serviços.  

2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Discute na generalidade a proposta de lei referente ao fomento piscícola nas águas interiores do País.  
 Refere-se aos concertos culturais para a juventude realizados pela Orquestra do Conservatório de 

Música do Porto.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre fomento piscícola nas águas interiores do País.  
 Agradece o voto de sentimento pela morte de seu pai.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 



 Faz considerações sobre a situação dos regentes escolares.  
 Requer pela Secretaria de Estado da Agricultura e pelo Ministério da Economia diversos elementos sobre 

a regulamentação da lei de fomento piscícola e pelos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Marinha 
informações sobre o andamento das negociações de um convénio entre Portugal e Espanha acerca do 
regime de pesca no rio Minho.  

 Discute o aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre as estradas nacionais.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Faz considerações sobre o problema dos regentes escolares.  


