MANUEL ARTUR COTA AGOSTINHO DIAS
Legislaturas: X, XI.
Data de nascimento
 1929-02-22.
Localidade
 Évora.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa (1952);
 Curso Complementar de Ciências Jurídicas (1953).

-

Profissão
 Advogado e consultor jurídico de organismos públicos e empresas privadas;
 Alto funcionário público e da estrutura corporativa.
Carreira profissional
 Assistente do Serviço de Acção Social no Ministério das Corporações e Previdência Social;
 Membro do Conselho de Administração do Banco de Fomento Nacional (1969).
Carreira político-administrativa
 Participa no IV Congresso da União Nacional, onde falou de temas sociais (1956);
 Integra o Centro de Estudos Político-Sociais da União Nacional (1958);
 Membro da Comissão Administrativa que levaria à normalidade a Caixa Sindical da Previdência dos
Profissionais do Comércio;
 Vice-presidente da Junta Nacional da Cortiça (1958);
 Presidente da Junta Nacional da Cortiça (1961-1967);
 Membro do Conselho Geral da FNAT (1964);
 Presidente da Junta Nacional do Vinho (1967);
 Representante do Ministério da Economia como Vogal no Fundo de Fomento Florestal;
 Vogal da Comissão Revisora de Contas do Fundo de Abastecimentos;
 Vogal da Comissão Administrativa dos Serviços Sociais do Ministério da Economia;
 No IV e último Congresso da União Nacional pertenceu à Comissão Consultiva que deliberou transformá-la em Acção Nacional Popular, sendo nomeado Vice-presidente da respectiva Comissão Central (1970);
 Ministro da Economia (1973-1974);
 Depois do 25 de Abril de 1974, fixou-se no estrangeiro, sendo gestor de empresas;
 Regressado a Portugal, foi administrador da Petrogal, reformando-se em 1998.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
X
Évora
Finanças; Política e Administração Geral e Local.
XI
Évora
*
* Não tomou posse, por ter sido nomeado Ministro da Economia.
Intervenções parlamentares
X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)







Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970 e subscreve
o parecer da Comissão de Finanças sobre a referida proposta de lei.
Requer informação sobre o número de formados por vários estabelecimentos de ensino.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração total da proposta de lei sobre a adopção
de medidas tendentes ao desenvolvimento da região de turismo da serra da Estrela.
Apresenta, na discussão na generalidade do projecto de lei sobre o crédito de colheita pelo processo de
warrantagem, o parecer conjunto das Comissões de Economia e Finanças.
Apresenta, em nome das Comissões de Finanças e de Economia, propostas de alteração de quatro
artigos do texto sugerido pela Câmara Corporativa para o referido projecto de lei.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)











Presta homenagem à memória dos Srs. Deputados Pinto Bull, Pinto Leite, Vicente de Abreu e Leonardo
Coimbra, vítimas de acidente na província da Guiné em missão da Assembleia.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1971 e subscreve,
com outros Deputados, uma proposta de alteração a quatro artigos da referida proposta de lei.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a actividade de seguros e resseguros e subscreve, com
outros Deputados, várias propostas de alteração à referida proposta de lei.
Subscreve o parecer conjunto das Comissões de Finanças, de Economia e do Ultramar acerca da referida
proposta de lei, um parecer adicional das referidas três comissões acerca da mesma proposta de lei e
subscreve, com outros Deputados, mais algumas propostas de alteração à mesma proposta de lei.
Subscreve uma série de propostas de alteração à Constituição apresentadas pela comissão eventual.
Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.
Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional e subscreve,
com outros Deputados, uma proposta de aditamento artigo 93.º da Constituição.
Subscreve as propostas de alteração à proposta de lei de imprensa apresentadas pela comissão
eventual.
Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa e subscreve, com outros Deputados,
um requerimento no sentido de que a votação da lei de imprensa se faça sobre o texto recomendado
pela comissão eventual.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)










Subscreve, com outros Deputados, a lista proposta para eleição dos três vice-presidentes e dos dois
secretários da Mesa.
Subscreve, com outros Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia sobre a
proposta da Dei de Meios para 1972.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre organização judiciária.
Faz comentários à intervenção em que o Sr. Magalhães Mota se refere à falta de contactos directos
entre os Deputados pelo círculo de Santarém e as populações dos vários concelhos.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre fomento industrial.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Magalhães Mota tece considerações acerca da proibição da
peça A Mãe.
Presta esclarecimentos complementares acerca da proibição da peça A Mãe.
Discute na especialidade a proposta de lei de revisão da Lei Orgânica do Ultramar.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Miller Guerra tece considerações sobre as novas
Universidades.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)


Não regista intervenções.

