
ALEXANDRE DE QUENTAL CALHEIROS VELOSO 
Legislaturas: II, III. 
 
Data de nascimento 
 1895-01-21. 
 
Localidade 
 Lajeosa / Celorico da Beira / Guarda. 
 
Data da morte 
 1984-02-17. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1917). 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Notário. 
 
Carreira profissional 
 Advogado e Notário na Covilhã (1934-1957); 
 Em 1957 transfere-se para Lisboa, onde exerce as mesmas funções. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente Câmara Municipal da Covilhã (1934-1937); 
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Covilhã (1945-1951); 
 Presidente da Comissão Concelhia da Covilhã da União Nacional (1952-1957). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

II 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

 
Intervenções parlamentares 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Refere-se ao concurso aberto pela Câmara Municipal de Lisboa para o levantamento da planta de Lisboa 

pela fotogrametria.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Fala acerca do decreto-lei n.º 30.135, que trata da orientação e coordenação dos estabelecimentos de 

educação para o serviço social.  
 Fala sobre a obra de restauro e defesa dos monumentos nacionais empreendida pela Direcção Geral dos 

Monumentos Nacionais.  
 Refere-se a assuntos de interesse material para a Figueira da Foz, como sejam os do seu porto.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Fala sobre o problema da aplicação de energia eléctrica no País, encarando-o sob vários aspectos. 
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Refere-se aos vários diplomas que, pelo Ministério da Educação Nacional, foram publicados acerca de 

diversos graus do ensino.  
 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Refere-se ao princípio estabelecido do abono de família, louvando a acção do Governo.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Envia um requerimento pedindo nota nominal das importâncias com que contribuíram desde 1937 a 

1943, para a Caixa Geral de Aposentações, os notários de certas comarcas.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Envia um requerimento pedindo cópia do documento pelo qual foi titulado o contrato de arrendamento 

da exploração da linha férrea do Cais do Sodré. 


