
SIGLAS UTILIZADAS NO LEVANTAMENTO DAS  
INTERVENÇÕES PARLAMENTARES, 1834-1910 
 
DBP – Dicionário Biográfico Parlamentar 
DCP – Diário da Câmara dos Dignos Pares do Reino 
DCD – Diário da Câmara dos Senhores Deputados 
GOG – Gazeta Oficial do Governo 
DL – Diário de Lisboa 
DG – Diário do Governo 
cd – Câmara dos Deputados 
cp – Câmara dos Pares 
s(x) – Sessão n.º (x) 
s(x)p - Sessão n.º (x) permanente 
sr – Sessão Real 
sm – Sessão Magna 
 



CÂMARA DOS PARES 
COMISSÕES 

 
 

Comissão a fim de propor a medida que julgue mais conveniente para evitar o 
inconveniente de deixar a Câmara de funcionar por falta de quem legalmente a 
presida (proposta de Comissão pelo Marquês de Loulé)  P/1
Comissão ad hoc, de examinar os meios que poderiam empregar-se para obter, 
sem um aumento de despesa, a publicação de um extracto das sessões da mesma 
Câmara P/2
Comissão Administrativa da Câmara dos Dignos Pares P/3
Comissão Central do Centenário (1898 Vasco da Gama)  P/4
Comissão da Fazenda P/5
Comissão da Fazenda e Administração do Interior P/6
Comissão da Fazenda e Administração Pública P/7
Comissão da Guerra P/8
Comissão da Marinha P/9
Comissão da Marinha e Ultramar P/10
Comissão Mista criada em consequência de não se terem aprovado as emendas 
feitas à proposta sobre a venda dos bens nacionais (1835) P/11
Comissão de Administração Interna P/12
Comissão de Administração Pública P/13
Comissão de Agricultura P/14
Comissão de Agricultura e Comércio P/15
Comissão de Agricultura, Comércio e Indústria P/16
Comissão de cinco membros para formular e apresentar na próxima sessão 
legislativa um Projecto de Lei reformando esta Câmara dentro dos limites da Carta 
Constitucional  P/17
Comissão de cinco membros que devem compor a comissão proposta pelo Marquês 
de Niza para a revisão da Pauta das Alfândegas  P/18
Comissão de Comércio e Indústria P/19
Comissão de Guerra e Marinha P/20
Comissão de Incompatibilidades Politicas P/21
Comissão de Infracções P/22
Comissão de Inquérito ao Banco de Portugal P/23
Comissão de Inquérito ao Caminho de Ferro de Lisboa ao Carregado P/24
Comissão encarregada de estudar os efeitos da lei de 13 de Julho de 1889, quer em 
relação à agricultura, quer em relação à indústria de moagens, e também de 
apreciar a organização do mercado central dos produtos agrícolas, criado pelo 
decreto de 20 de Setembro de 1888 P/25
Comissão de Inquérito para indagar sobre objectos mencionados pelo Conde de 
Tomar P/26
Comissão de Inquérito para tratar dos acontecimentos de Vila Real  P/27
Comissão de Inquérito proposta pelo Sr. Visconde de Fonte Arcada e aprovada pela 
Câmara (1856) P/28
Comissão de Inquérito que há de examinar o estado das Cadeias, proposta pelo 
Digno par Marquês de Valada P/29
Comissão de Inquérito sobre Actos Praticados pelo Visconde do Pinheiro, 
Governador-geral de Angola P/30
Comissão de Instrução Pública (ou Comissão de Instrução) P/31
Comissão de Legislação P/32
Comissão de Legislação Civil P/33
Comissão de Legislação e Eclesiástica  P/34
Comissão de Legislação e Negócios da Justiça P/35



Comissão de Marinha P/36
Comissão dos Pesos e Medidas P/37
Comissão de Negócios do Ultramar P/38
Comissão de Negócios Eclesiásticos P/39
Comissão de Negócios Eclesiásticos e de Instrução Pública P/40
Comissão de Negócios Externos (ou dos Negócios Estrangeiros) P/41
Comissão de Negócios Internos e Administração Pública P/42
Comissão de Obras Públicas P/43
Comissão de Paz e Arbitragem P/44
Comissão de Petições P/45
Comissão de Redacção P/46
Comissão de Resposta ao Discurso da Coroa (ou Comissão de Resposta ao 
Discurso do Trono) P/47
Comissão de Tarifas Ferroviárias P/48
Comissão de três membros a requerimento do Digno Par o Sr. Ferrão para 
examinar o Projecto de Lei sobre o Crédito Predial P/49
Comissão de Verificação das Cartas Régias P/50
Comissão de Verificação de Poderes P/51
Comissão Diplomática P/52
Comissão do Bill de Indemnidade P/53
Comissão do Orçamento P/54
Comissão Especial encarregada de examinar o projecto de lei sobre o Douro (que 
tinha por fim remediar o estado em que se encontrava o Alto Douro e o comércio 
dos Vinhos) P/55
Comissão do Regimento P/56
Comissão do Ultramar P/57
Comissão dos Membros que a Câmara julgar convenientes para lhe serem 
submetidas as contas que aqui estão sobre a Mesa P/58
Comissão Eclesiástica P/59
Comissão Mista sobre o projecto de lei dos abusos de Liberdade de Imprensa 
(1834) P/60
Comissão encarregada de dar o parecer sobre o casamento de Sua Majestade 
Fidelíssima na conformidade com o Regimento P/61
Comissão encarregada de dar o seu parecer sobre a proposta apresentada pelo 
Digno Par, José Maria Grande, sobre serem modificadas algumas disposições do 
Regimento Interno desta Câmara P/62
Comissão encarregada de dar o seu parecer sobre o relatório que o Governo 
ultimamente submeteu à vossa consideração dando conta dos sucessos que 
alteraram a ordem pública nesta capital e dos meios que empregou para a 
restabelecer  P/63
Comissão encarregada de dar parecer sobre as Cartas Régias, que nomearam 
Pares do Reino P/64
Comissão encarregada de dar Parecer sobre um projecto que reconhecia a 
necessidade de revisão de alguns artigos da Carta Constitucional P/65
Comissão encarregada de examinar a alteração feita ao artigo 4º do Projecto de Lei 
que tinha passado nesta Câmara. P/66
Comissão encarregada de examinar a proposta remetida a esta Câmara pela dos 
Senhores Deputados sobre as alterações ao Decreto de 23 de Julho último o que 
decretou a extinção do papel moeda P/67
Comissão encarregada de examinar a representação da Câmara Municipal de 
Arouca para a transferência da repartição judiciária de Lamego para a comarca da 
Feira P/68



Comissão encarregada de examinar as propostas de modificação ao Regimento 
Interno desta Câmara apresentadas pelos Dignos Pares Miguel Osório Cabral, 
Sebastião José de Carvalho e Luís Augusto Rebelo da Silva P/69
Comissão encarregada de examinar o Projecto-Lei vindo da Câmara dos Deputados P/70
Comissão encarregada de indicar o número das comissões que se devem eleger na 
Câmara P/71
Comissão encarregada de interpor o seu parecer sobre a proposta apresentada pelo 
Digno Par Visconde de Balsemão, e renovada pelo Digno Par Visconde de Laborim, 
para ser alterada a regra estabelecida do número de Pares necessários para a 
Câmara poder funcionar P/72
Comissão encarregada do Exame da Carta Régia P/73
Comissão encarregada do Exame e Verificação das Cartas Régias dos Dignos 
Pares novamente nomeados P/74
Comissão encarregada pela Câmara de reformar o Regimento sobre as bases 
aprovadas na Sessão de 23 de Abril passado  P/75
Comissão Especial (divisão eleitoral)  P/76
Comissão Especial a que deve ser remetido o Acto Adicional P/77
Comissão Especial da Câmara dos Senadores  P/78
Comissão Especial de Coudelarias P/79
Comissão Especial de Vinhos P/80
Comissão Especial do Regimento Interno da Câmara P/81
Comissão Especial encarregada de reformar regulamento interno da Câmara e a 
sua lei orgânica quando constituída em Tribunal de Justiça P/82
Comissão Especial dos Forais P/83
Comissão Especial eleita para dar parecer sobre a reforma da Lei Eleitoral P/84
Comissão especial eleita para dar parecer sobre o projecto das reformas políticas P/85
Comissão Especial eleita para dar parecer sobre o projecto de Lei Eleitoral P/86
Comissão especial eleita para estudar e dar parecer sobre o Projecto de Lei 
regulamentar dos artigos 39.º e 40.º da Carta Constitucional da Monarquia (Lei 
Orgânica da Câmara dos Pares) P/87
Comissão Especial encarregada da verificação de Diplomas dos Pares nomeados P/88
Comissão Especial encarregada de apresentar o seu parecer acerca da proposição, 
enviada da Câmara dos Senhores Deputados, relativo ao consentimento Rei o 
Senhor D. Luís para poder sair do Reino quando as circunstâncias o aconselharem 
pedido por Sua Majestade El Rei P/89
Comissão Especial encarregada de dar o seu Parecer sobre a Proposta 
apresentada pelo Visconde de Sá da Bandeira para que se trate de examinar o 
estado da opinião publica do País P/90
Comissão Especial encarregada de examinar as causas da actual miséria dos 
países vinhateiros e as da decadência do outrora lucrativo comércio dos vinhos 
tanto no Continente do Reino como nas Ilhas Adjacentes P/91
Comissão Especial encarregada de examinar o estado da opinião da Nação 
relativamente à execução da Carta Constitucional P/92
Comissão Especial encarregada de Examinar o Processo feito ao Digno Par 
Visconde de Fonte Arcada pelo Segundo Esquadrão de Cavalaria da Guarda 
Nacional de Lisboa P/93
Comissão Especial encarregada de examinar o Projecto de Lei apresentado pelo Sr. 
Visconde de Fonte Arcada P/94
Comissão Especial encarregada de examinar o Projecto de Lei aprovado na 
Câmara dos Deputados que têm por fim o estabelecimento dum sistema uniforme 
de Pesos e Medidas em toda a monarquia Portuguesa P/95
Comissão especial encarregada de formular o Regulamento do Pariato P/96



Comissão Especial encarregada de propor à Câmara uma medida pela qual se 
prova já a governança destes Reinos pelo motivo de impossibilidade que Sua 
Majestade Imperial se acha de continuar no exercício da Regência em Nome da 
Rainha, como por carta do Mesmo Augusto Senhor foi presente à Câmara P/97
Comissão Especial encarregada pelo Senado de dar o seu parecer acerca do 
Projecto de Lei sobre a supressão temporária de algumas garantias individuais 
estabelecidas na Constituição P/98
Comissão Especial ligada ao Regimento da Câmara P/99
Comissão Especial nomeada para dar o seu parecer sobre o projecto de Acto 
Adicional à Carta Constitucional P/100
Comissão especial nomeada para dar parecer sobre o projecto de lei n.º 3 
apresentado à Câmara dos Pares em sessão de 8 de Março de 1881 pelo par 
Carlos Bento Silva e cuja iniciativa foi renovada em sessão de 23 de Janeiro de 
1882 P/101
Comissão especial nomeada para examinar as contas das obras da construção da 
sala da Câmara P/102
Comissão Especial nomeada para examinar o Projecto de Lei da Câmara dos 
Senhores Deputados  P/103
Comissão Especial nomeada para o exame da preposição vinda da Câmara dos 
Senhores Deputados relativa à continuação da Regência do Reino P/104
Comissão Especial nomeada pela Presidência desta Câmara, foi presente o 
projecto enviado da casa electiva, que autoriza Sua Majestade El Rei o Senhor D. 
Luís I para poder sair do reino, ficando na regência a Sua Majestade El Rei o 
Senhor D. Fernando II, em conformidade da Carta de Lei de 7 de Abril de 1846 P/105
Comissão Especial nomeada por esta Câmara em consequência das Propostas 
feitas pelos Dignos Pares, Conde de Tomar e Manuel Duarte Leitão, à nomeação da 
Comissão Mista P/106
Comissão Especial nomeada por esta Câmara para examinar a proposta do 
Senador Cordeiro Feio para a criação de uma Câmara Geral de Descontos dos 
Vencimentos de todos os Servidores do Estado P/107
Comissão Especial para a nomeação e sucessão no Pariato P/108
Comissão Especial para a preposição de Lei sobre indemnizações dos prejuízos 
causados pela usurpação P/109
Comissão Especial encarregada de examinar a proposição para a pronta publicação 
das Sessões da Câmara P/110
Comissão Especial para análise do Bill de Indemnidade P/111
Comissão Especial para apresentar um Projecto de Lei sobre as formalidades e 
provas necessárias para a sucessão do Pariato P/112
Comissão Especial para dar o seu parecer sobre a proposta do Digno Par Ferrão 
acerca do Código Penal P/113
Comissão Especial para dar parecer sobre o monumento do Campo de Santana  P/114
Comissão Especial para dar parecer sobre o projecto do novo Código Comercial P/115
Comissão Especial para dar parecer sobre o projecto de lei das incompatibilidades P/116
Comissão Especial para dar parecer sobre o Projecto de Lei remetido pela Câmara 
dos Deputados que contém um Código de Justiça Militar P/117
Comissão Especial para dar parecer sobre o requerimento de Francisco Simões 
Margiochi (1879) P/118
Comissão Especial para dar parecer sobre um ofício de 7 do corrente, da Câmara 
dos Senhores Deputados, acompanhando um Projecto de Lei, que autoriza o 
Governo para despender 30:000$ réis nas necessárias previdências contra a 
cholera-orbus, caso este flagelo acometa o País P/119
Comissão Especial para elaborar um Projecto de Lei sobre evitar o Comércio da 
Escravatura nos Domínios Ultramarinos P/120
Comissão Especial para emitir parecer dos Dignos Pares  P/121



Comissão Especial para emitir parecer sobre o Projecto que se destina a revelar o 
Governo pelas medidas extraordinárias que decretou durante a epidemia de peste 
bubónica P/122
Comissão Especial para exame às emendas e alterações feitas na Câmara dos 
Deputados ao Projecto de Lei  que tem por objecto regular a sucessão do Pariato P/123
Comissão Especial para exame às emendas e alterações na Câmara dos 
Deputados ao Projecto de Lei, que por objecto regula a sucessão do Pariato P/124
Comissão Especial para exame da proposta de Lei da Câmara dos Deputados, 
apresentada pelo Governo P/125
Comissão Especial para examinar a Proposta do Marquês de Niza  P/126
Comissão Especial para examinar as contas do Sr. Marquês de Niza  P/127
Comissão Especial para examinar o projecto de Incompatibilidades Políticas, 
redigido por Luís da Câmara Leme P/128
Comissão Especial para examinar uma preposição de Lei, criando o lugar da 
Presidência do Conselho de Ministros P/129
Comissão Especial para examinar uma preposição de Lei, criando o lugar do 
Conselho de Ministros P/130
Comissão Mista nomeada para o exame do Projecto de Lei da Câmara dos 
Deputados, alterado pela dos Senadores, sobre a concessão de uma pensão a D. 
Joana Valéria Pedegache Cayola P/131
Comissão Especial para o Código Penal P/132
Comissão Especial para o projecto de regimento externo das Câmaras P/133
Comissão Especial para prestar socorro aos lavradores P/134
Comissão Especial para resolver a proposta do digno par marquês de Niza  P/135
Comissão Especial para rever a preposição sobre a exclusão do ex-infante D. 
Miguel e seus descendentes do Trono Português  P/136
Comissão Especial para tratar do projecto sobre Vínculos P/137
Comissão Especial proposta pelo Conde da Taipa P/138
Comissão Especial proposta pelo Sr. Conde de Ávila e aprovada pela Câmara  P/139
Comissão Especial que deve examinar a proposta vinda da Câmara dos Senhores 
Deputados sobre a desautorização de D. Miguel P/140
Comissão Especial que deve examinar o Projecto de Lei do Barão de S. Pedro para 
a abolição completa de vínculos, morgados e capelas nas ilhas da Madeira e Porto 
Santo P/141
Comissão Especial que deve examinar o Projecto de Lei que se destina a absolver o 
Governo dos actos ditatoriais que praticou  P/142
Comissão Especial que devia examinar o Projecto sobre o Conselho de Estado P/143
Comissão Especial que há de dar o seu parecer sobre o Projecto vinda da outra 
Câmara que trata das Corporações Religiosas e do Ensino P/144
Comissão Especial que trata da Lei Eleitoral  P/145
Comissão Especial sobre a proposta do Visconde de Sá da Bandeira para examinar 
os meios para a publicação do extracto das sessões da Câmara dos Pares P/146
Comissão Especial, nomeada pela mesa da Câmara dos Dignos Pares, para 
examinar as propostas dos Dignos Pares Marquês de Niza e Morais Carvalho, 
tendentes a alterar os artigos 1º e 83º do Regimento Interno da mesma Câmara P/147
Comissão Mista  P/148
Comissão Mista para a decisão do projecto sobre o direito de Transmissão da 
Propriedade P/149
Comissão Mista para decidir sobre a proposta de iluminação da cidade do Porto P/150
Comissão Mista para examinar as alterações feitas por esta Câmara à Lei da 
Despesa Pública para 1848-49 P/151
Comissão Mista para prevenir a falta de conselheiros no Supremo Tribunal de 
Justiça P/152



Comissão Mista que há de examinar o Projecto sobre o casamento de militares P/153
Comissão Mista sobre a extinção do ofício de Pareador Geral das Pipas do Vinho do 
Porto (ou do Alto Douro) P/154
Comissão Mista sobre as alterações na Preposição de Lei de Transferências de 
Juízes P/155
Comissão Mista sobre o Projecto de Lei dos Forais P/156
Comissão Mista sobre o Projecto de Lei que trata dos Seminários Episcopais P/157
Comissão para dar parecer sobre a Carta de Sua Majestade Imperial P/158
Comissão para dar parecer sobre o Projecto de Lei do recrutamento  P/159
Comissão para fixar os Direitos de Sucessão à Coroa Portuguesa P/160
Comissão para propor um Projecto de Lei P/161
Comissão para representar a Câmara dos Pares no Congresso da Paz P/162
Comissão que deve dar o seu parecer sobre a Regência P/163
Comissão que deve examinar a proposta da Câmara dos Pares P/164
Comissão que há de dar o parecer sobre o projecto de reconhecimento do Príncipe 
Real P/165
Comissão que há de dar o parecer sobre o projecto relativo às reduções nos 
quadros dos diversos ministérios P/166
Comissão que há de dar o seu parecer sobre o relatório que o Governo apresentou 
à Câmara P/167
Comissão que há de examinar o Projecto de Lei do Digno Par o Sr. Marquês de Sá 
da Bandeira relativo à abolição da escravidão P/168
Comissão que há de examinar o Projecto de Lei relativo ao Crédito Predial P/169
Mesa e Comissão do Regimento reunidas depois de examinarem o ofício em que os 
membros da comissão executiva das obras da Câmara pediram providências para a 
guarda, conservação e polícia  da sala, galerias, claustro, mobílias e dependências 
da parte do palácio das cortes recentemente reedificada ...  P/170
Comissão de Saúde Pública P/171
Comissão eleita para dar parecer sobre a carta de D. Pedro, participando que o seu 
estado de doença o inibia de tomar conhecimento dos negócios políticos, pedindo 
que as câmaras provessem remédio para a circunstância P/172
Comissão Mista sobre o projecto de lei dos abusos de Liberdade de Imprensa 
(1844, 1848-1849) P/173
Comissão Mista para resolver sobre o projecto de lei das estradas P/174
Comissão para dar parecer sobre os requerimentos de Sequeira Pinto e do visconde 
de Condeixa, pedindo para sucederem a seus pais na Câmara dos Pares P/175
Comissão Mista sobre as alterações feitas pela Câmara dos Pares ao orçamento de 
despesa do Estado P/176
Comissão Mista para resolver sobre as emendas do projecto acerca dos 
amnistiados de Évora Monte P/177
Comissão que há-de examinar o requerimento do sr. conde dos Arcos, no qual pede 
ser admitido na câmara dos dignos pares como sucessor de seu pai P/178
 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 
COMISSÕES 

 
Comissão Administrativa da Câmara dos Deputados D/1 
Comissão Central D/2 
Comissão Central do Centenário (1898 Vasco da Gama) D/3 
Comissão da Constituição D/4 
Comissão da Fazenda D/5 
Comissão da Guerra D/6 
Comissão da Indústria D/7 
Comissão da Justiça e Legislação D/8 
Comissão da Lei Eleitoral de 1896 D/9 
Comissão da Marinha D/10 
Comissão da Reforma dos projectos da Universidade D/11 
Comissão da Regência do Reino D/12 
Comissão das Cadeias D/13 
Comissão das Obras Públicas D/14 
Comissão de Pescarias D/15 
Comissão de Administração Civil D/16 
Comissão de Administração Pública D/17 
Comissão de Agricultura D/18 
Comissão de Artes D/19 
Comissão de Artes e Indústrias D/20 
Comissão de Beneficência D/21 
Comissão de Exame das Consultas Gerais D/22 
Comissão de Contabilidade Pública D/23 
Comissão de Direito Criminal D/24 
Comissão de Emigração D/25 
Comissão de Estatística D/26 
Comissão encarregue de restabelecer as relações entre Portugal e a Santa Sé 

D/27 
Comissão de Extinção do Papel Moeda D/28 
Comissão de Infracções D/29 
Comissão de Inquérito à adjudicação das obras do porto de Lisboa D/30 
Comissão de Inquérito à Secretaria das Obras Públicas D/31 
Comissão de Inquérito acerca dos contratos feitos pelo Ministério da Marinha e do 
Ultramar para obras no Ultramar D/32 
Comissão de Inquérito às Repartições da Marinha D/33 
Comissão de Inquérito do Contrato do Tabaco D/34 
Comissão de Inquérito geral às Secretarias de Estado D/35 
Comissão de Inquérito para estudar as causas da Emigração D/36 
Comissão de Inquérito Parlamentar à Penitenciária D/37 
Comissão de Inquérito Parlamentar para estudar a Questão Cerealífera D/38 



Comissão de Inquérito proposta pelo deputado Carlos Ribeiro, que deverá funcionar no 
intervalo entre as sessões legislativas de 1871 e 1872, tendo por fim examinar: 1.º se a 
contribuição imposta à propriedade, corresponde aos efeitos benéficos que havia a 
esperar da desamortização dos bens pertencentes aos conventos extintos, e de outras 
propriedades posteriormente desamortizadas, da abolição dos vínculos, etc.; 2.º as 
causas que ainda tolhem a liberdade da terra; 3.º as causas por que o imposto do selo 
representa uma verba diminuta apesar de tão largamente generalizado; 4.º se as 
receitas provenientes da contribuição industrial correspondem ao actual 
desenvolvimento dos diversos ramos da indústria; 5.º se as bases da contribuição 
pessoal têm uma incidência geral e equitativa, e se a receita é proporcional ao 
sacrifício exigido; 6.º as causas por que as alfândegas da raia não produzem receitas 
para o estado; 7.º se o rendimento das alfândegas de Lisboa e Porto, bem como as 
dos demais portos de mar, corresponde ao desenvolvimento do nosso comércio e se 
as receitas desta proveniência são desfalcadas; 8.º qual o modo de remover os 
abusos, inconvenientes e vícios que existem acerca de tudo que lhe incumbe verificar. D/39 
Comissão de Inquérito sobre as Eleições Municipais em Vila real D/40 
Comissão de Inquérito sobre o Banco D/41 
Comissão de Inquérito sobre o Caminho-de-Ferro D/42 
Comissão de Inquérito sobre o Imposto do Sal D/43 
Comissão de Inquéritos D/44 
Comissão de Inspecção das Cortes D/45 
Comissão de Instrução Pública D/46 
Comissão de Instrução Primária D/47 
Comissão de Instrução Primária e Secundária D/48 
Comissão de Instrução Pública Superior D/49 
Comissão de Instrução Pública Superior e Especial D/50 
Comissão de Instrução Superior Especial e Comércio e Artes D/51 
Comissão de Legislação D/52 
Comissão de Legislação Civil D/53 
Comissão de Legislação Comercial D/54 
Comissão de Legislação Penal (ou Criminal) D/55 
Comissão de Negócios Coloniais D/56 
Comissão de Paz e Arbitragem D/57 
Comissão de Pesos e Medidas D/58 
Comissão de Petições D/59 
Comissão de Recenseamento D/60 
Comissão de Reclamações e Vacaturas D/61 
Comissão de Recrutamento D/62 
Comissão de Redacção do Diário da Câmara D/63 
Comissão de Reforma Eleitoral D/64 
Comissão de Resposta ao Discurso da Coroa D/65 
Comissão de Revisão das Tabelas Judiciais D/66 
Comissão de Revisão do Recenseamento Eleitoral D/67 
Comissão de Saúde Pública D/68 
Comissão de Tarifas Ferroviárias D/69 
Comissão de Verificação de Poderes D/70 
Comissão de Verificação de Poderes (2.ª) D/71 
Comissão de Verificação de Poderes (3.ª) D/72 
Comissão de Vinhos D/73 
Comissão Diplomática D/74 
Comissão do Bill de Indemnidade D/75 
Comissão do Casamento da Rainha D/76 
Comissão do Comércio D/77 
Comissão do Comércio e Artes D/78 
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