
JOSÉ ALBERTO DOS REIS 
Legislaturas: I, II, III. 
 
Data de nascimento 
 1875-11-01. 
 
Localidade 
 Vale de Azares / Celorico da Beira / Guarda. 
 
Data da morte 
 1955. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1897); 
 Doutoramento em Direito pela Universidade de Coimbra (1899). 
 
Profissão 
 Professor universitário; 
 Advogado. 
 
Carreira profissional 
 Integra o corpo docente da Universidade de Coimbra (1900); 
 Reitor da Universidade de Coimbra (1913-1916); 
 Director da Faculdade de Direito de Coimbra (1916-1920 e 1922-1927); 
 Membro do júri de concurso para Assistente de Salazar (1917). Propôs a concessão do grau de Doutor a 

Salazar, de acordo com uma lei de 1917, que conferia à escola a possibilidade de o conceder aos 
professores ordinários e aos extraordinários com 3 anos de serviço. 

 Professor Catedrático (1926); 
 É o principal responsável pela reforma do Código de Processo Civil (1926-1939); 
 Jubilou-se em 1945. 
 Retirado da vida política (1945), por motivos de saúde, dedicou-se exclusivamente à advocacia. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico. Membro do Centro Católico, organização em que estabeleceu amizade com Salazar, depois de 

ter abandonado a Maçonaria, em 1913; 
 Amigo pessoal Salazar, que era visita habitual da sua casa, em Coimbra. Fez parte do seu círculo mais e 

deu parecer sobre o projecto de Constituição de 1933, as revisões constitucionais e os candidatos às 
eleições legislativas e presidenciais a apresentar pela União Nacional. 

 
Carreira político-administrativa 
 Membro do Conselho Político Nacional, por indicação de Salazar (1931); 
 Membro do Conselho de Estado, por indicação de Salazar (1933); 
 Presidente da Comissão de Justiça do I Congresso da União Nacional (1934); 
 Membro do Conselho Consultivo da União Nacional (1946). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 
Presidente da Mesa da Assembleia Nacional. 

 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:  
 Apresenta à Assembleia oito projectos de lei enviados pelo Governo. 
 Entrega ao Sr. Deputado Camarate de Campos a nota de emolumentos notariais pedida ao Ministério da 

Justiça. 



 Declara ter em seu poder três propostas de lei do Govêrno, sobre "Isenção de contribuição predial", 
"Urbanização da Costa do Sol" e "Modificações ao Acto Colonial". 

 Apresenta à Assembleia duas propostas de lei enviadas pelo Govêrno. 
 Manda ler a resposta que o Sr. Ministro das Obras Públicas enviou ao pedido de informações do Sr. 

Deputado Sobre Guedes. 
 Comunica que o Sr. governador militar de Lisboa viera, de propósito, agradecer à Assembleia a 

homenagem proposta pelo Sr. Lobo da Costa nos soldados e oficiais, mortos e vivos, da revolução de 7 
de Fevereiro. 

 Comunica ter recebido a visita do Sr. Ministro da Guerra a agradecer as homenagens da Assembleia 
Nacional por motivo do aniversário do 1 de Fevereiro. 

 Dá conhecimento das respostas enviadas aos requerimentos de alguns Srs. Deputados. 
 Comunica que recebera a visita do Sr. general Morais Sarmento, o qual viera agradecer as homenagens 

que a Câmara lhe prestara por motivo do aniversário do 7 de Fevereiro. 
 Propõe que a Assembleia se congratule com o brilho e imponência da manifestação a S. Ex.ª o Sr. 

Presidente da República. 
 Anuncia que o Governo declara urgência para o projecto do Sr. Deputado Vasco Borges, referente à 

Constituição; e dá conhecimento à Assembleia da comunicação do Governo a respeito do projecto de lei 
do Sr. Deputado Ângelo César. 

 Propõe que a Assembleia Nacional registe com a maior satisfação o sucesso da eleição presidencial e 
apresente as suas saudações ao Sr. Presidente da República, sendo nomeada a comissão incumbida 
desta missão. 

 Declara que já tem em seu poder as respostas a alguns requerimentos apresentados por vários Srs. 
Deputados e anuncia que tem sobre a Mesa uma proposta do Governo, pelo Ministério da Guerra, sobre 
incorporação de recrutas. 

 Comunica que fora a Belém, no cumprimento do mandato da Assembleia, com os Srs. Deputados 
Schiappa de Azevedo e Antunes Guimarães, saudar S. Ex.ª o Sr. Presidente da República. 

 Lê algumas respostas a requerimentos formulados por diversos Srs. Deputados. 
 Dá conhecimento de uma comunicação do Ministério da Instrução Pública sobre o pedido de 

informações do Sr. Marques de Carvalho. 
 Anuncia ter recebido quatro propostas de leis assinadas pelo Governo. 
 Lê um ofício do Sr. Presidente da Câmara Corporativa, pelo qual se informa a Assembleia da data em 

que foi redigido o parecer dessa Câmara relativo à proposta de lei sobre reconstituirão económica.  
 Informa o Sr. major Lobo da Costa de que o Sr. Ministro da Guerra, havia enviado já a sua resposta ao 

pedido de informações solicitado por esse Sr. Deputado. Roga, seguidamente, a todos os Srs. Deputados 
que não demorassem em seu poder os documentos oficiais, que deveriam ser enviados, com brevidade, 
à Secretaria. 

 Informa que o Sr. Presidente do Conselho lhe havia enviado, sem declaração de urgência, uma proposta 
de lei criando a representação diplomática de Portugal junto da União Sul-Africana. 

 Transmite o convite do Sr. Ministro das Obras Públicas aos Srs. Deputados para assistirem à 
inauguração do Bairro Social do Arco do Cego. 

 Por proposta sua, a Assembleia Nacional congratula-se com o Govêrno, e especialmente com o Sr. 
Presidente do Conselho e Sr. Ministro das Obras Públicas, pela esplêndida realização que é o Bairro 
Social do Arco do Cego. 

 Comunica que recebera um convite da Conferência Parlamentar Internacional de Comércio, para a sua 
XX reunião. Foi resolvido que a Assembleia se fizesse representar, de acordo com o Govêrno. 

 Informou que recebera, com a nota de urgência, uma proposta de lei do Govêrno sobre aquisição no 
estrangeiro e construção em Portugal de embarcações destinadas à pesca. 

 Anuncia a recepção, da Presidência do Conselho, das respostas a diversos pedidos de informações 
formulados por alguns Srs. Deputados, assim como a do decreto n.º 25:126, sobre contribuição de 
encargo do excedente da colheita de trigo, para ratificação. 

 Comunica à Assembleia que tem em seu poder as respostas aos pedidos de informação dos Srs. 
Deputados Lobo da Costa, Carlos Santos e Marques de Carvalho. 

 Informa que recebera quatro propostas de lei para as quais o Govêrno requer urgência: «Instituto 
Nacional de Estatística», «Fundo de cauções nos correios e telégrafos», «Reorganização dos serviços de 
assistência aos tuberculosos do exército» e «Conselho de tarifas dos portos».  

 Participa que o Sr. Ministro da Marinha convidou os Srs. Deputados para um passeio a bordo do aviso 
Afonso de Albuquerque, no próximo dia 8 de Abril. 

 Informa a Assembleia de um convite que lhe fora dirigido, pela empresa do Cinema Condes, para os Srs. 
Deputados assistirem a uma sessão solene que, nessa casa de espectáculos, se realiza no próximo dia 8 
de Abril.  



 Comunica aos Srs. Deputados que haviam sido enviados à Assembleia cinquenta bilhetes de convite para 
uma conferência, do Sr. Eduardo Brasão, promovida pela revista Defesa Nacional. 

 Comunica que recebera do Sr. Presidente do Conselho, para ser ratificado o decreto-lei n.º 25:200. 
 Recordando o aniversário do 9 de Abril, dirige uma saudação ao Exército Português, à Marinha de 

Guerra e à Aeronáutica Militar e designa, com pleno assentimento da Assembleia, uma comissão, 
constituída pelos Deputados Srs. Schiappa de Azevedo, Álvaro Morna e Santos Sintra, encarregada de 
colocar um ramo de flores junto do Monumento aos Mortos da Grande Guerra.  

 Assinala, em nome da Assembleia, o seu reconhecimento pela gentileza do recente convite do Sr. 
Ministro da Marinha para um passeio a bordo de um aviso de guerra, declarando que a Mesa, 
pessoalmente, vai significar junto de S. Ex.ª o agradecimento de todos os convidados, pela forma como 
haviam sido recebidos e tratados.  

 Participa que tem em seu poder, enviadas da Presidência do Conselho, respostas aos pedidos de 
informações dos Srs. Vasco Borges, José Nosolini, Lobo da Costa, José Luís Supico, Pinto de Mesquita e 
Carlos Santos. 

 Lembra que há no dia 26 de Abril uma sessão solene para o acto de posse e prestação de juramento de 
S. Ex.ª o Sr. Presidente da República. 

 Designa o Sr. Deputado Mário do Figueiredo para, em nome da Assembleia Nacional, apresentar a S. 
Ex.ª o Sr. Presidente da República os cumprimentos e congratulações.  

 Designa uma deputação, constituída por quatro membros da Assembleia, para aguardarem o Sr. 
Presidente da República à entrada do Palácio, no momento da chegada de S. Ex.ª, indicando, para esse 
efeito, os nomes dos Srs. Deputados engenheiro Pinto da Mota, general Schiappa de Azevedo, 
comandante Álvaro Morna e Dr. Mário Pais de Sousa. 

 No termo da sessão legislativa, afirma supor que se praticaria um acto de indiscutível justiça prestando, 
naquele momento, homenagem às duas grandes figuras do Estado Novo: Carmona e Salazar, propondo 
que os trabalhos da primeira sessão legislativa terminem por uma saudação, cheia de vibração, de fé e 
de entusiasmo, aos Srs. Presidente da República e Presidente do Conselho, que constituem a garantia 
segura de que a obra gloriosa do Estado Novo será levada a cabo com a mesma decisão com que foi 
empreendida. 

2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:  
 Trata dos factos dignos de menção passados no interregno parlamentar, entre os quais a tentativa de 

sedição havida em Setembro e a atitude de Portugal em Genebra perante o conflito italo-abissínio.  
 Propõe um voto de congratulação pelo modo como os dois delegados da Assembleia Nacional se 

houveram na Conferência Interparlamentar de Comércio.  
 Comunica a renúncia aos lugares de Deputados dos Srs. Henrique Galvão, Franco de Sousa e Botelho 

Neves.  
 Dá explicações sobre o que se passou com o projecto de lei n.º 32 (educação física no ensino 

secundário).  
 Esclarece a Câmara sobre o andamento do projecto de lei n.º 62 (elevação a marechal do Sr. general 

Óscar Carmona).  
 Esclarece a Câmara sobre o texto apresentado pela Comissão de Última Redacção relativo ao Regimento 

da Câmara.  
 Responde ao Sr. Carlos Borges acerca da tardia distribuição do Diário das Sessões.  
 Comunica a recepção de um convite para as exéquias do marechal Gomes da Costa e nomeia uma 

deputação para assistir àquelas.  
 Declara que a Comissão de Última Redacção não fez alteração alguma à proposta de lei, aprovada, de 

autorização das receitas e despesas para 1936.  
 Comunica a chegada a Luanda da esquadrilha portuguesa de aviação que anda fazendo o cruzeiro nas 

nossas colónias, sugerindo que a Assembleia manifeste o seu regozijo por tal.  
 Comunica que o Sr. brigadeiro Silveira e Castro veio agradecer pessoalmente os votos de congratulação 

da Assembleia pela chegada da esquadrilha portuguesa de aviação a Luanda.  
 Participa que vão tomar assento na Câmara os Srs. Linhares de Lima e Sebastião Ramires.  
 Participa o falecimento do Rei Jorge V, de Inglaterra, propondo um voto de sentimento.  
 Propõe saudações aos Srs. Deputados que entraram para Ministros.  
 Comunica que foi procurado pelos Srs. Ministros do Interior, Instrução, Colónias e Comércio, que lhe 

vieram agradecer os cumprimentos recebidos da parte da Assembleia Nacional.  
 Lê a comunicação oficial que recebeu em resposta ao aviso prévio do Sr. José Cabral acerca do 

afastamento do Sr. Álvaro Morna de chefe dos serviços meteorológicos da marinha.  
 Comunica que os Srs. Ministros da Marinha e das Obras Públicas e Sub-Secretários de Estado das 

Corporações pessoalmente vieram agradecer os cumprimentos da Assembleia Nacional.  



 Lembra a passagem do nono aniversário da sufocação da tentativa revolucionária de 7 de Fevereiro para 
derrubar a Ditadura Nacional e saúda, interpretando os sentimentos da Assembleia Nacional, a força 
armada pela acção que desenvolveu em defesa da ordem.  

 Comunica que, enviadas pela Junta do Crédito Público, estão na Mesa as contas dos anos económicos 
desde 1930 a 1934, e para a sua apreciação no que importa à Assembleia designa para darem o seu 
parecer sobre elas os Srs. Águedo de Oliveira, Luís Supico e Augusto das Neves.  

 Comunica que o Sr. Presidente do Conselho deseja avistar-se com os Deputados, para o que convida 
estes a reunir-se numa sala da Assembleia.  

 Dá conhecimento da comunicação que lhe fez o Sr. Ministro das Obras Públicas a propósito do aviso 
prévio do Sr. Botelho Neves quanto à ponte sobre o Tejo.  

 Discursa no almoço de confraternização dos Deputados e Procuradores à Câmara Corporativa realizado 
no Estoril em 20 de Fevereiro.  

 Agradece as palavras proferidas pelo Sr. Presidente do Conselho perante os Deputados na Sala Império 
do Palácio da Assembleia Nacional em 21 de Fevereiro.  

 Propõe um voto de confiança à Comissão de Ultima Redacção, a fim de que esta dê forma definitiva aos 
textos que por falta de tempo não podem ser submetidos à apreciação da Assembleia.  

 Declara encerrados os trabalhos da sessão legislativa e agradece a todos as facilidades dadas no 
desempenho da sua melindrosa magistratura.  

3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:  
 Comunica a presença na sala dos Passos Perdidos, para tomar assento na Câmara, do Sr. coronel Passos 

e Sousa.  
 Saúda, ao iniciar-se a terceira sessão legislativa, o Chefe do Estado e o Governo na pessoa, em especial, 

do seu Presidente, pela forma inteligente e nobre como têm zelado os interesses do País perante o 
estrangeiro.  

 Participa a existência na Mesa de várias propostas de lei para serem discutidas.  
 Comunica a existência na Mesa de algumas respostas do Governo a pedidos de informações dos Srs. 

Deputados.  
 Apresenta o pedido de renúncia de Deputado do Sr. Sousa Gomes.  
 Comunica que houve um projecto que não foi promulgado pelo Sr. Presidente da República e que se 

refere à criação de um curso de ensino rudimentar para os analfabetos, dando esclarecimentos sobre o 
mesmo assunto.  

 Refere-se à proposta de lei sobre petróleos, que brevemente dará para ordem do dia.  
 Faz referências ao desastre ocorrido em Porto de Mós, propondo que se enviem telegramas de 

condolências ao presidente da respectiva Câmara Municipal e ao Sr. Deputado Augusto Crespo, e que se 
suspenda a sessão por um minuto em sinal de sentimento.  

 Lamenta a ausência do Sr. Manuel Fratel por motivo de doença e propõe que fique consignado na acta a 
expressão do sentimento da Câmara pelo facto, e bem assim os votos sinceros de melhoras.  

 Diz estarem na Mesa as contas gerais do Estado relativas as gerências de 1928 a 1930 e aos anos 
económicos do 1930 a 1932 o ainda as contas da Junta do Crédito Público do 1934-1935.  

 Participa estarem na Mesa para ratificação os Decretos-Leis n.ºs 27.293 e 27.296.  
 Comunica estarem na Mesa para ratificação os Decretos-Leis n.ºs 26.936, 27.304 e 27.307 e uma 

proposta de lei relativa à criação das Casas dos Pescadores.  
 Chama a atenção da Assembleia para a circunstância de ter sido nomeado Embaixador em Londres o Sr. 

Armindo Monteiro, facto que tem de ser considerado, vistas as suas funções de Deputado.  
 Declara que a Comissão do Ultima Redacção não fez nenhuma alteração à redacção das propostas de lei 

sobre o orçamento para 1937 e sobre a elevação do limite máximo da moeda de prata.  
 Participa que estão ao dispor dos Srs. Deputados os volumes relativos às contas de gerência de vários 

anos económicos.  
 Comunica os agradecimentos do Sr. Manuel Fratel às palavras proferidas a seu respeito pela Assembleia.  
 Dá conhecimento à Assembleia do pedido de renúncia de Deputado do Sr. Paulino Montês.  
 Dá esclarecimentos sobre os motivos da não promulgação do projecto de lei proibindo o plantio de 

eucaliptos.  
 Refere-se à nota do Governo Português, publicada nos jornais de 16 de Dezembro, em resposta às 

sugestões dos Governos Inglês e Francês sobre a mediação no conflito espanhol.  
 Fala na necessidade de antes das férias do Natal ser votada a última redacção dos textos das propostas de 

lei, uma relativa a alterações às bases do novo Código Administrativo, outra a alterações à Constituição.  
 Informa que já remeteu de novo à Presidência da República o texto do decreto relativo aos eucaliptos.  
 Dá explicações sobre a retirada do decreto-lei n.º 27.424, que promulgou o Código Administrativo e que 

estava na Mesa para ser ratificado.  



 Verbera os atentados havidos em Lisboa contra certos edifícios.  
 Comunica um telegrama do Sindicato dos Empregados e Operários de Panificação de Lisboa protestando 

contra os mesmos atentados.  
 Refere-se à nota do Governo publicada sobre a defesa da integridade do Império Ultramarino.  
 Comunica a recepção de um ofício do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, em que declara 

que a repartição competente vai apreciar a matéria contida na comunicação enviada pela Assembleia 
Nacional.  

 Comunica que vai enviar ao Sr. Carlos Borges mais informações recebidas das instâncias oficiais, em 
resposta ao pedido que o mesmo Sr. Deputado fez.  

 Comunica à Assembleia o pensamento do Governo de pedir o adiamento da sessão legislativa.  
 Comunica os pedidos de renúncia dos Srs. Henrique Cabrita, Garcia Pulido e José António Marques.  
 Saúda, em nome da Assembleia, o exército a propósito da passagem de mais um ano sobre a data da 

batalha de La Lys.  
 Saúda, em nome da Assembleia, a colónia portuguesa do Brasil a propósito da chegada a Lisboa de uma 

sua embaixada para prestar homenagem aos Srs. Presidentes da República e do Conselho.  
 Dá conhecimento do desempenho da sua missão junto do Sr. Garcia Pulido no sentido de este não 

renunciar ao mandato.  
 Propõe que uma delegação da Assembleia se dirija a Belém, a cumprimentar o Sr. Presidente da 

República pela passagem de mais um ano no exercício do seu cargo.  
 Comunica que foi cumprimentado pela Embaixada da Colónia Portuguesa do Brasil.  
 Comunica a próxima sessão extraordinária da Assembleia; os agradecimentos do Sr. Presidente da 

República pelas saudações da Assembleia na passagem de mais um ano no exercício desse cargo; 
propõe um voto de confiança à Comissão da Última Redacção para redigir definitivamente os textos das 
últimas propostas aprovadas e indica os Srs. Deputados que constituirão a comissão que tratará da 
revisão do Regimento.  

 Associa-se, em nome da Assembleia, ao júbilo da Nação Inglesa pela coroação de Jorge VI.  
 Saúda, em nome da Assembleia, a propósito do XI aniversário do 28 de Maio, o exército português.  
 Participa que o Sr. Presidente da República recebe os cumprimentos da Assembleia Nacional, a propósito 

do XI aniversário do 28 de Maio, neste dia às 14 horas e 30 minutos, e depois na Presidência do 
Conselho serão os Srs. Deputados recebidos pelo Sr. Presidente do Conselho.  

 Refere-se às manifestações pelo 28 de Maio e saúda a Mocidade e a Legião Portuguesa.  
 Propõe que a Comissão da Última Redacção fique autorizada a redigir definitivamente os textos das 

propostas de lei aprovadas na sessão extraordinária.  
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:  
 Propõe um voto de sentimento pelo falecimento do Sr. Deputado Alexandre de Albuquerque.  
 Apresenta os pedidos de renúncia dos Srs. Lobo da Costa e Franco Frazão.  
 Responde à observação do Sr. Cancela de Abreu sobre o facto de não estar incluído na lista dos 

Deputados o nome do Sr. Pedro Teotónio Pereira.  
 Comunica que o Sr. Presidente da República negou a promulgação ao texto relativo a alterações à 

Constituição, havendo novamente a Assembleia de se pronunciar.  
 Participa a perda do mandato do Sr. Pedro Teotónio Pereira, pela sua nomeação pelo Governo 

Português para junto do Governo do general Franco.  
 Participa a recepção de uma comissão do distrito de Portalegre que vem entregar uma representação 

sobre alterações ao Código Administrativo.  
 Indica a necessidade de se aguardar o parecer sobre o projecto de lei que altera a lei eleitoral para com 

ele se fazer a discussão das alterações ao Regimento.  
 Declara que o Governo aceita, quanto à proposta de lei sobre propriedade industrial, o parecer da 

Câmara Corporativa.  
 Responde ao Sr. Querubim Guimarães acerca do parecer da Câmara Corporativa sobre o projecto de lei 

de alterações ao regime administrativo.  
 Refere-se à nota oficiosa do Governo relativa à comemoração do VIII Centenário da Nacionalidade.  
 Lê a resposta do Sr. Ministro do Interior ao aviso prévio do Sr. Pinto de Mesquita acerca do novo regime 

de administração municipal de Lisboa e Porto.  
 Dá explicações ao Sr. Braga da Cruz acerca do seu projecto de lei de defesa da instituição da família.  
 A propósito do exame e apreciação das contas gerais do Estado desde 1 de Julho de 1928 a 31 de 

Dezembro de 1936, comemora o décimo aniversário da investidura do Sr. Doutor Oliveira Salazar no alto 
cargo de Ministro das Finanças.  

 Agradece as palavras gentis que lhe dirigiu, em nome da Assembleia, o Sr. Mário de Figueiredo. 
 



II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:  
 Refere-se à forma como decorreram os trabalhos da legislatura passada, o que espera da actual, 

agradece a sua eleição para presidente e saúda os novos Deputados.  
 Designa a deputação que há-de receber o Sr. Presidente da República na sessão solene e o Sr. 

Deputado que há-de responder à mensagem do Sr. Presidente da República.  
 Faz o elogio do falecido Deputado Sr. Manuel Fratel.  
 Indica os Srs. Deputados que hão-de constituir a Comissão de Redacção.  
 Indica, segundo as últimas alterações do Regimento, os Srs. Deputados que hão-de fazer parte das 

sessões de estudo da proposta de lei e receitas e despesas para o ano de 1939.  
 Designa os Srs. Deputados que hão-de constituir a Comissão das Contas Públicas.  
 Designa os Srs. Deputados que hão-de apreciar, em sessões de estudo, o projecto de lei sobre a 

assistência de menores aos cinemas e teatros.  
 Designa os Srs. Deputados que hão-de, em sessões de estudo, apreciar o aviso prévio do Sr. Mário de 

Figueiredo acerca da actuação dos organismos corporativos.  
 Dá conhecimento à Assembleia de um ofício do Sr. Pedro Teotónio Pereira, dizendo que, tendo de 

manter-se no cargo de representante de Portugal junto do Chefe do Estado da Espanha Nacionalista, 
não pode acompanhar os trabalhos da Assembleia.  

 Declara porque não pode ter seguimento certo projecto de lei apresentado pelo Sr. Gabriel Teixeira.  
 Designa os Srs. Deputados que hão-de fazer parte das sessões de estudo do projecto de lei sobre o 

exercício da medicina por médicos estrangeiros e sobre o aviso prévio do Sr. Abel Varzim.  
 Designa os Srs. Deputados que hão-de fazer parte das sessões de estudo da proposta de lei sobre 

exploração de pedreiras.  
 Propõe um voto de sentimento pelas vítimas e estragos que um terramoto causou no Chile, e que desse 

voto se dê conhecimento ao representante daquele país.  
 Designa os Srs. Deputados que hão-de tomar parte nas sessões de estudo da proposta de lei em que foi 

convertido o decreto-lei que reorganiza os serviços da Câmara Municipal de Lisboa.  
 Designa também o Sr. Santos Pedroso para fazer parte das mesmas sessões de estudo.  
 Comunica o falecimento de Sua Santidade o Papa Pio XI e propõe um voto de sentimento.  
 Designa os Srs. Deputados que hão-de fazer parte das sessões de estudo do projecto de lei referente à 

aviação sem motor.  
 Submete à Assembleia a questão respeitante ao dia em que ela deve encerrar os seus trabalhos.  
 Propõe que se dê um voto de confiança à Comissão de Redacção para dar redacção definitiva aos 

projectos de lei votados.  
 Apresenta os seus cumprimentos à Assembleia e agradece a cooperação leal e dedicada que lhe foi 

dispensada no decorrer da sessão legislativa.  
 Comunica à Assembleia o motivo da sua convocação extraordinária, e que é para se pronunciar acerca 

da visita do Chefe do Estado a União Sul-Africana.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:  
 Chama a atenção da Assembleia para a situação internacional, que, pela sua extrema delicadeza, exige 

de todos os Srs. Deputados uma colaboração dedicada.  
 Dá conhecimento de uma carta do Sr. Passos e Sousa, em que diz que foi nomeado adido militar em 

Madrid, pelo que sugere os nomes de alguns Srs. Deputados para estudarem se essa nomeação importa 
ou não perda de mandato.  

 Comunica a existência na Mesa da resposta ao pedido de informações do Sr. Deputado Vasco Borges, 
relativo ao seu aviso prévio.  

 Apresenta um pedido de autorização do juiz da comarca de Figueira de Castelo Rodrigo para poder 
prosseguir um processo criminal contra o Sr. Ângelo César Machado, sobre o qual dá informações.  

 Faz referências a um ofício que lhe dirigiu o juiz da comarca de Figueira de Castelo Rodrigo, a propósito 
do que se passou nesta Assembleia quando do pedido de autorização para o prosseguimento do 
processo instaurado contra o Sr. Ângelo César Machado. 

3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:  
 Refere-se aos acontecimentos ocorridos no interregno da sessão legislativa, e que foram as 

comemorações centenárias, a remodelação do Governo, renúncias e perdas de mandato de alguns Srs. 
Deputados e, ainda, à entrada para Sub-Secretários de Estado de alguns Srs. Deputados.  

 Comunica a apresentação da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1941.  
 Comunica a existência da vaga de 1.º secretário, para a qual se vai proceder a eleição, junto com a dos vice-presidentes.  



 Comunica as renúncias dos Srs. Deputados que foram aceites e nota que a Assembleia terá de deliberar 
sobre se perderam o seu mandato outros Srs. Deputados.  

 Indica os Srs. Deputados que hão-de apreciar, em sessões de estudo, a proposta e lei de receitas e 
despesas para 1941 e os Srs. Deputados que hão-de preencher as vagas nas comissões de verificação 
de poderes, especial e de redacção.  

 Comunica que, em cumprimento da deliberação tomada, foi com o Sr. Deputado Albino dos Reis 
apresentar a S. Ex.ª o Sr. Presidente da República os protestos da Assembleia contra o atentado de que 
foi vítima um seu neto, exprimindo votos pelo seu rápido restabelecimento, e apresentar também 
cumprimentos aos Srs. Ministro da Educação Nacional e Sub-Secretários de Estado que são Deputados.  

 Comunica o falecimento do Sr. Deputado Botelho Neves, cuja perda lamenta com palavras de saudade.  
 Comunica que estão na Mesa as contas gerais do Estado do ano de 1921-1922, que vão ser enviadas à 

comissão respectiva.  
 Comunica que vieram à Assembleia agradecer os cumprimentos que junto com o Sr. Albino dos Reis 

tinha feito em nome daquela, os Srs. Ministro da Educação Nacional e Sub-Secretários de Estado da 
Assistência Social, Finanças, Agricultura e Educação Nacional.  

 Propõe um voto de confiança à Comissão de Redacção para que esta redija o texto definitivo da 
proposta de lei de receitas e despesas sem que seja preciso vir à Assembleia para a sua aprovação.  

 Comunica a existência na Mesa de uma proposta de lei dispensando das condições normais de 
promoção os oficiais do exército ou da armada que sejam Ministros ou Sub-Secretários de Estado e que 
vai ser enviada à Câmara Corporativa. Mais participa a existência na Mesa das contas da Junta do 
Crédito Público e das Contas Gerais do Estado, ambas de 1939, e que vão ser enviadas às respectivas 
comissões.  

 Indica os Srs. Deputados que hão-de apreciar, em sessões de estudo, a proposta de lei sobre a dispensa 
das condições normais de promoção aos oficiais do exército ou da armada que forem Ministros ou Sub-
Secretários de Estado.  

 Indica os Srs. Deputados que hão-de apreciar, em sessões de estudo, o projecto de lei relativo ao 
condicionamento da actividade dos engenheiros e outros técnicos estrangeiros em Portugal.  

 Indica os Srs. Deputados que hão-de apreciar, em sessões de estudo, a proposta de um aditamento ao 
Regimento.  

 Lamenta, em nome da Assembleia, as numerosas vítimas e os grandes prejuízos materiais ocasionados 
pelo violento temporal que assolou o País, esperando do Governo as providências tendentes a atenuar 
as terríveis consequências.  

 Propõe um voto de confiança à comissão de redacção para a elaboração dos textos definitivos dos 
diplomas votados.  

4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:  
 Refere-se no começo da sessão legislativa aos factos de relevo que ocorreram desde o termo da terceira 

sessão e que foram a viagem do Sr. Presidente da República aos Açores, a embaixada especial enviada 
ao Brasil e as eleições administrativas.  

 Comunica a existência na Mesa da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 
1942 e de outra autorizando o Governo a emitir um empréstimo consolidado de 3 ½ por cento.  

 Comunica as renúncias do mandato de Deputados dos Srs. Manuel Rodrigues Júnior e Leite Pinto.  
 Indica os Srs. Deputados que hão-de constituir as sessões de estudo das propostas de lei de autorização 

de receitas e despesas para e do empréstimo consolidado de 3 ½ por cento.  
 Comunica a existência de uma proposta de lei criando um imposto sobre os lucros extraordinários de 

guerra.  
 Comunica que estão na Mesa as Contas Gerais do Estado relativas ao ano de 1940.  
 Comunica um pedido de autorização para o Sr. Mário de Albuquerque depor como testemunha.  
 Participa que vai proceder-se à eleição de um vogal para a comissão a que se refere o artigo 97.º da 

Constituição Política.  
 Designa o Sr. Albino dos Reis para substituir o Sr. Manuel Rodrigues Júnior na comissão de redacção.  
 Designa os Srs. Deputados que hão-de constituir, respectivamente, as sessões de estudo da proposta de 

lei criando um imposto sobre os lucros extraordinários de guerra e do aviso prévio do Sr. Melo Machado 
referente à hidráulica agrícola.  

 Solicita da Assembleia um voto de confiança para a Comissão de Redacção no que respeita a esta dar 
forma definitiva às propostas de lei votadas de autorização de receitas c despesas para o ano de e do 
empréstimo interno consolidado de 3 ½ por cento.  

 Congratula-se, em nome da Assembleia Nacional, por o Sr. general Óscar Carmona ser novamente 
proposto ao sufrágio da Nação e apresenta a S. Ex.ª a expressão das homenagens.  

 Comunica a existência de Decretos-Leis para ratificações.  



 Participa a existência na Mesa das contas da gerência da Junta do Crédito Público relativas ao ano de 
1940.  

 Comunica um pedido de um juízo para ser autorizado o Sr. Alberto Cruz a depor como testemunha.  
 Comunica o pedido de juízos para gerem autorizados a depor como testemunhas os Srs. Antunes 

Guimarães e Favila Vieira.  
 Exprime, em nome da Assembleia Nacional, a satisfação pelo conteúdo da nota oficiosa do Governo, 

publicada nos jornais, acerca do caso de Timor, e dirige ao Sr. Presidente do Conselho as mais calorosas 
saudações.  

 Comunica que foi recebida na Mesa uma informação da Junta Autónoma das Obras de Hidráulica 
Agrícola que se relaciona com um requerimento do Sr. António Aires e com o aviso prévio do Sr. Melo 
Machado e que foi publicada em suplemento ao Diário.  

 Designa os Srs. Deputados que hão-de constituir as sessões de estudo dos projectos de leis, 
respectivamente apresentados pelos. Srs. Vasco Borges, Belfort Cerqueira e João do Amaral, quanto à 
concessão da patente de vice-almirante honorário, a João de Azevedo Coutinho, à constituição de 
sociedades de fomento regional e com respeito à lei orgânica da Academia de Belas Artes.  

 Designa os Srs. Deputados que hão-de constituir a sessão de estudo do projecto de lei apresentado 
pelo. Sr. Tavares de Carvalho aditando um articulado ao Código do Registo Civil.  

 Profere palavras de sentimento pelo falecimento do Sr. Vasco Borges.  
 Considera terminados os trabalhos da II Legislatura, apresenta os seus cumprimentos de despedida e os 

seus agradecimentos pela cooperação dos Srs. Deputados e propõe um voto de confiança à Comissão 
de Redacção para dar forma definitiva aos textos votados.  

 Declara que vai prestar o seu compromisso o Sr. Presidente da República.  
 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:  
 Agradece a sua eleição, faz referências à legislatura anterior, à situação de Portugal perante a guerra, à 

política externa seguida pelo Governo, às circunstâncias em que a Assembleia vai exercer a sua 
actividade na III Legislatura, saúda os antigos Deputados, cumprimenta os novos e tem palavras de 
saudade para dois antigos Srs. Deputados falecidos e, finalmente, saúda em nome da Assembleia os Srs. 
Presidente da República e Presidente do Conselho.  

 Indica os Srs. Deputados que na sessão solene inaugural da III Legislatura acompanharão S. Ex.ª o Sr. 
Presidente da República desde a entrada do Palácio até à sala das sessões.  

 Comunica a apresentação da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1943.  
 Indica os Srs. Deputados que hão-de constituir a comissão de estudo da referida proposta.  
 Indica os nomes dos Srs. Deputados que hão-de constituir as Comissões Especial e de Redacção.  
 Declara que se vai fazer á eleição da Comissão Especial a que se refere o § único do artigo 97.º da 

Constituição, que, por lapso, tinha, numa sessão anterior, sido designada.  
 Apresenta uma rectificação a fazer ao artigo 5.º da proposta de lei de autorização de receitas e 

despesas para o ano de 1943 e que na cópia para o Diário das Sessões foi errado.  
 Comunica estarem na Mesa as Contas Gerais do Estado de 1941, que vão ser enviadas à comissão 

respectiva, que fica constituída pelos Srs. Deputados que menciona.  
 Propõe um voto de confiança à Comissão de Redacção para o texto definitivo da proposta de lei de 

automação, de receitas e despesas para o ano de 1943.  
 Participa estarem na Mesa uma proposta de lei relativa à nacionalização de capitais de diversas 

empresas; vários Decretos-Leis para ratificação, as, contas da Junta do Crédito Público da gerência de 
1941.  

 Designa os Srs. Deputados que constituirão a comissão para o estudo das contas da Junta do Credito 
Público da gerência de 1941 e os Srs. Deputados que constituirão a sessão de estudo da proposta de lei 
relativa à nacionalização dos capitais de diversas empresas.  

 Comunica estar na Mesa, enviada pelo Ministério da Economia, a resposta a um requerimento do Sr. 
Duarte Marquês.  

 Chama a atenção da Assembleia para o disposto no § único do artigo 42.º do Regimento, que proíbe a 
leitura dos discursos.  

 Designa os Srs. Deputados que hão-de constituir a sessão de estudo do aviso prévio do Sr. Melo 
Machado acerca da questão das carnes.  

 Comunica que está na Mesa à proposta de lei relativa à fiscalização das sociedades por acções, 
acompanhada do parecer da Câmara Corporativa.  

 Designa os Srs. Deputados que hão-de constituir a sessão de estudo da referida proposta de lei. 
  



 Diz não ter podido dar seguimento ao projecto de lei do Sr. Bartolomeu Gromicho, que criava uma 
escola do magistério primário em Évora, por considerar inconstitucional, pois importa diminuição de 
receita.  

 Lê, a propósito das considerações de dois Srs. Deputados, algumas passagens de uma representação da 
Câmara Municipal do concelho da Chamusca acerca do decreto-lei n.º 32.595, que substitui as taxas 
anuais de vendedor ambulante constantes de certa tabela da contribuição industrial.  

 Diz estar na Mesa o parecer sobre as Contas Gerais do Estado relativas ao ano de 1941 e que vai ser 
distribuído.  

 Chama a atenção dos Srs. deputados para este documento, a fim de devidamente se prepararem para a 
sua discussão.  

 Diz estar na Mesa uma comunicação do Governo relativa à matéria do aviso prévio do Sr. Melo Machado, 
que vai mandar publicar no Diário das Sessões.  

 Comunica que o Sr. Antunes Guimarães tem faltado por motivo de doença, julgando interpretar os 
sentimentos da Assembleia Nacional fazendo votos pelo seu restabelecimento.  

 Comunica estarem na Mesa, para oportunamente ser submetido à ratificação, o decreto-lei n.º 32.702 e 
um ofício do juiz da 9.ª vara a pedir licença para depor como testemunha o Sr. Mendes Moreira.  

 Designa os Srs. Deputados que hão-de constituir a sessão de estudo do projecto de lei que cria o 
Conselho de Fomento.  

 Diz ter sido recebida uma comunicação, enviada pelo Governo, em referência às considerações do Sr. 
Formosinho Sanches acerca da assistência domiciliária prestada pela Misericórdia de Lisboa.  

 Propõe que se conceda um voto de confiança à Comissão de Redacção para dar a redacção definitiva à 
proposta de lei relativa à fiscalização das sociedades por acções.  

 Declara ser a última sessão do período legislativo e ao encerrar a sessão julga poder asseverar que a 
Assembleia Nacional cumpriu o seu dever.  

2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:  
 Profere palavras de homenagem à memória do Sr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações, Duarte 

Pacheco, propondo um voto de profundo sentimento.  
 Propõe um voto de sentimento pelo falecimento do antigo Deputado João Garcia Pereira.  
 Comunica, estar na Mesa um documento fornecido pela Direcção Geral dos Serviços Agrícolas em 

satisfação de um requerimento feito pelo Sr. Quirino Mealha.  
 Participa estarem na Mesa duas propostas de lei: a de autorização de receitas é despesas para o ano de 

1944 e a que define a competência do Governo da metrópole e dos governos coloniais quanto a 
concessões de terrenos no ultramar.  

 Indica os Srs. Deputados que hão-de constituir a sessão de estudo da proposta de lei relativa à 
autorização de receitas e despesas para o ano de 1944.  

 Designa os Srs. Deputados que hão-de constituir a sessão de estudo da proposta de lei sobre 
concessões de terrenos no ultramar.  

 Participa ter chegado à Mesa o relatório das contas do Estado relativas à gerência de 1942.  
 Participa estarem na Mesa as contas da Junta do Crédito Público de 1942 e ainda vários Decretos-Leis 

para ratificação.  
 Participa estarem na Mesa as propostas de lei sobre a Convenção Ortográfica Luso-Brasileira e acerca do 

Estatuto da Assistência Social.  
 Propõe votos de sentimento pelos falecimentos do antigo Deputado Dias Ferrão e de Paiva Couceiro, 

acerca dos quais profere palavras de homenagem.  
 Participa que o Sr. Madeira Pinto foi nomeado adjunto do provedor da Santa Casa da Misericórdia e para 

o caso de se saber se tal nomeação importa perda do mandato, designa os Srs. Albino dos Reis, Acácio 
Mendes e Cunha Gonçalves para, em comissão, emitirem parecer.  

 Participa estar na Mesa uma proposta de lei sobre reabilitação dos delinquentes e jurisdicionalização das 
penas e das medidas de segurança acompanhada do parecer da Câmara Corporativa.  

 Designa os Srs. Deputados que hão-de constituir a sessão de estudo da proposta de lei sobre a 
Convenção Ortográfica Luso-Brasileira.  

 Mais designa os Srs. Deputados que hão-de constituir a sessão de estudo da proposta de lei sobre o 
Estatuto da Assistência Social.  

 Declara votada por maioria a perda do mandato do Sr. Madeira Pinto e julga interpretar o sentimento da 
Assembleia exprimindo o desgosto desta por se ver privada da valiosa colaboração de S. Ex.ª.  

 Faz a leitura de uma comunicação do Sr. Albano de Magalhães relativa a uma agressão de que foi 
vítima, praticada por um sargento da guarda-fiscal, lamentando a ocorrência e exprimindo o desejo de 
que seja feita justiça.  

 Diz estar na Mesa uma proposta de lei relativa às casas de renda económica.  



 Comunica à Assembleia que o Sr. Ministro das Finanças lhe fez saber que o caso do Sr. Albano de 
Magalhães lhe merece a maior atenção.  

 Designa os Srs. Deputados que hão-de fazer parte da sessão de estudo da proposta de lei relativa às 
casas de renda económica.  

 Dá conhecimento à Assearia de um ofício do Sr. Embaixador do Brasil a propósito da Convenção 
aprovada sobre o acordo ortográfico luso-brasileiro.  

 Leva à apreciação da Assembleia o caso da nomeação do Sr. Salvação Barreto presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa, para o efeito de se saber se perdeu ou não o mandato.  

 Designa para substituição do Sr. Salvação Barreto na sessão, de estudo da proposta de lei relativa a 
casas de rendas económicas o Sr. Joaquim do Amaral e para substituição do Sr. Madeira Pinto, na 
Comissão de Redacção, o Sr. Ulisses Cortês.  

 Comunica o pedido da 2.ª Auditoria Fiscal de Lisboa solicitando autorização para o Sr. Júlio Freire depor 
como testemunha.  

 Participa estar na Mesa uma comunicação do Sr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações dando 
esclarecimentos a respeito das considerações feitas pelo Sr. Antunes Guimarães.  

 Comunica ter recebido os documentos destinados a satisfazer um pedido do Sr. Salvador Teixeira.  
 Comunica o falecimento do Sr. António Hintze Ribeiro, exprimindo os sentimentos de pesar em nome da 

Assembleia.  
 Comunica estarem na Mesa os esclarecimentos do Grémio do Comércio de Exportação de Frutas pedidos 

pelo Sr. Clemente Fernandes.  
 Regista, com satisfação, o regresso aos trabalhos parlamentares do Sr. Soares da Fonseca, impedido 

durante algum tempo por doença, ficando sem efeito a substituição feita da sua pessoa na sessão de 
estudo da proposta de lei sobre concessões de terrenos no ultramar.  

 Designa os Srs. Deputados que hão-de constituir a sessão de estudo da proposta de lei relativa à 
reabilitação dos delinquentes e jurisdicionalização das penas.  

 Apresenta uma alteração à sessão de estudo da proposta de lei relativa à reabilitação dos delinquentes e 
jurisdicionalização das penas.  

 Comunica terem sido recebidos na Mesa os pareceres referentes às Contas Gerais do Estado de 1942 e 
às da Junta do Crédito Público do mesmo ano.  

 Designa os Srs. Deputados que hão-de constituir a sessão de estudo do projecto de lei relativo à 
frequência no curso de oficiais milicianos dos alunos de arquitectura das Escolas de Belas Artes.  

 Faz um resumo dos trabalhos da Assembleia no decurso da 2.ª sessão legislativa, saúda os Srs. 
Presidentes da República e do Conselho e propõe que se invista a Comissão de Redacção dos poderes 
necessários para que ela dê forma definitiva aos textos definitivos das propostas que foram aprovadas.  

3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional:  
 Designa os Srs. Deputados que hão-de introduzir na sala o Sr. Rafael Duque.  
 Refere-se ao motivo da convocação extraordinária da Assembleia, aos falecimentos do antigo Deputado 

Guilhermino Nunes e do Presidente da Câmara Corporativa, general Eduardo Marques, ocorridos no 
interregno, e propõe votos de sentimento  

 Refere-se à remodelação ministerial na parte especial em que membros da Assembleia Nacional saíram 
do Governo ou nele entraram, e entre estes os dois Subsecretários, acerca dos quais a Assembleia terá 
de se pronunciar sobre se perderam o mandato, assim como sobre outros dois Srs. Deputados 
nomeados governadores civis.  

 Presta as suas homenagens aos Srs. Deputados que vão desempenhar outras funções e apresenta as 
suas saudações aos Srs. Presidente da República e Presidente do Conselho.  

 Refere-se ao caso dos Decretos-Leis publicados e à questão de haver antes da ordem do dia para se 
tratar de assuntos de interesse geral.  

 Saúda o novo Governo, em nome da Assembleia Nacional, e especialmente os Sub-Secretários de Estado 
que pertencem a esta Assembleia, e também os membros do Governo transacto e em particular os Srs. 
Deputados que fizeram parte dele.  

 Designa os Srs. Deputados que hão-de introduzir na sala o Sr. Vieira Machado, que vem ocupar o seu 
lugar.  

 Comunica estar na Mesa a proposta de lei sobre electrificação do País.  
 Designa os Srs. Deputados que hão-de constituir a Sessão de estudo dessa proposta de lei.  
 Nomeia, em substituição do Sr. Acácio Mendes, que se encontra doente, o Sr. João das Neves para a 

comissão que está estudando as questões de antes da ordem do dia e de perda de mandato.  
 Comunica o pedido de autorização para o Sr. Formosinho Sanches depor como testemunha.  
 Comunica estar na Mesa a proposta de lei relativa ao fomento e reorganização industrial e respectivo 

parecer da Câmara Corporativa.  



 Participa estar na Mesa uma comunicação do Secretariado Nacional da Informação e Cultura Popular 
referente a considerações do Sr. Bartolomeu Gromicho.  

 Designa os Srs. Deputados que hão-de fazer parte da Sessão de estudo da proposta de lei relativa ao 
fomento e reorganização industrial.  

 Comunica ter apresentado, juntamente com os Srs. secretários, a S. Ex.ª o Sr. Presidente da República, 
em nome da Assembleia Nacional, os cumprimentos pelo seu aniversário natalício, julgando interpretar o 
sentir da Assembleia, registando-se na acta um voto de saudação a S. Ex.ª.  

 Designa os Srs. Deputados que hão-de constituir a sessão de estudo da proposta de lei de autorização 
de receitas e despesas para 1945.  

 Comunica a renúncia do Sr. Vieira Machado, que passou para a Câmara Corporativa.  
 Comunica que o Sr. Pamplona Forjaz lhe pede que transmita à Assembleia o seu reconhecimento pelo 

magnífico espírito de colaboração que nela sempre encontrou.  
 Presta, em nome da Assembleia, homenagem à memória do Vice-almirante Azevedo Coutinho.  
 Comunica o pedido de autorização para o Sr. Joaquim do Amaral depor como testemunha.  
 Informa que o filho e o genro do vice-almirante João de Azevedo Coutinho vieram exprimir os seus 

agradecimentos pelas manifestações de sentimento pelo falecimento desse oficial.  
 Designa os Srs. Deputados que hão-de introduzir na sala ó Sr. Mário de Figueiredo.  
 Diz estar na Mesa uma resposta do Sr. Ministro das Finanças a umas considerações do Sr. Antunes 

Guimarães.  
 Participa estarem na Mesa as contas da gerência da Junta do Crédito Público de 1948.  
 Comunica um pedido de autorização para deporem como testemunhas os Srs. Albano de Magalas e José 

Nosolini.  
 Dá conhecimento de uma informação transmitida do Ministério da Economia respeitante a Observações 

do Sr. Camarate de Campos.  
 Designa de novo os Srs. Deputados que hão-de constituir a sessão de estudo da proposta de lei relativa 

à construção de casas de renda económica.  
 Designa para fazer parte da Comissão de Redacção o Sr. Mário de Figueiredo.  
 Designa os Srs. Deputadas que hão-de constituir a Sessão de estudo da proposta de lei sobre assistência 

psiquiátrica.  
 Comunica estarem na Mesa uma proposta de lei sobre um suplemento eventual de vencimentos dos 

funcionários e outra sobre coordenação de transporteis terrestres.  
 Comunica, mais estar na Mesa um ofício com elementos do Ministério da Justiça em resposta a um 

requerimento do Sr. João Amaral.  
 Comunica estar na Mesa uma resposta do Ministério da Justiça a um requerimento do Sr. João Amaral.  
 Comunica estar na Mesa o parecer sobre as Contas Gerais do Estado de 1943.  
 Designa os Srs. Deputados que hão-de constituir a Sessão de estudo da proposta de lei do suplemento 

eventual de vencimentos dos funcionários públicos.  
 Comunica ter chegado à Mesa o parecer da respectiva comissão sobre as contas da Junta do Crédito 

Público.  
 Propõe um voto de confiança à Comissão de Redacção para a redacção definitiva de textos já votados.  
 Refere-se à acção legislativa da Assembleia Nacional durante os meses das sessões extraordinárias e ordinárias.  
 Comunica que está na Mesa o parecer da Câmara Corporativa sobre a proposta de lei de coordenação 

dos transportes terrestres.  
 Designa os Srs. Deputados que hão-de constituir a sessão de estudo da mesma proposta de lei.  
 Comunica a renúncia do Sr. Rafael Duque.  
 Fala sobre a conclusão da guerra mundial e sobre a política do Governo.  
 Comunica a nomeação da Sr.ª D. Maria van Zeller para subdirectora do Instituto Maternal, pelo que põe 

à votação dos Srs. Deputados a questão da perda do mandato.  
 Comunica estarem na Mesa respostas aos pedidos de informação dos Srs. Antunes Guimarães e 

Calheiros Veloso.  
 Comunica estar na Mesa uma proposta de lei de revisão da Constituição Política e ao Acto Colonial.  
 Designa os Srs. Deputados que hão constituir a sessão de estudo da mesma proposta de lei.  
 Comunica ao Sr. Carlos Borges que tem à sua disposição no Ministério do Interior o processo de 

inquérito ao Município de Abrantes.  
 Diz que, em consequência do telegrama que lê, em que o Sr. Moura de Carvalho declara ter assumido o 

cargo de director dos serviços de economia de Angola, tem que submeter à Assembleia o caso da perda 
de mandato.  

 Comunica que o processo de inquérito à Câmara Municipal de Abrantes, segundo informação do Sr. 
Ministro do Interior, está ao dispor dos Srs. Deputados que o queiram consultar.  

 Propõe um voto de confiança à Comissão de Redacção para redigir definitivamente os textos aprovados. 


