
LUÍS FILIPE DA FONSECA MORAIS ALÇADA 
Legislaturas: V, VI 
 
Data de nascimento 
 1910-10-26. 
 
Localidade 
 Covilhã / Castelo Branco. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Municipal de Assistência do Concelho da Covilhã. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Castelo Branco Política e Administração Geral e Local. 
VI Castelo Branco Política e Administração Geral e Local. 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Refere-se aos transportes ferroviários da linha da Beira Baixa, sob vários aspectos dignos de reparos.  
 Discute o Decreto-Lei n.º 37.666, relativo aos serviços de registo e do notariado.  
 Requer, pelo Ministério da Marinha, informações respeitantes a navios de pesca de arrasto, de 

passageiros, e de pilotagem construídos adquiridos na Holanda de 1945 até à presente data.  
 Refere-se ao caso das deficiências de construção em navios provenientes de estaleiros na Holanda.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Diz que em tempos formulou queixas a respeito da forma como decorriam os serviços dos caminhos-de-

ferro da Beira Baixa, e, tendo sido satisfeitas aquelas reclamações, apresenta os seus agradecimentos.  
 Discute o aviso prévio referente à mecânica dos assentos do Supremo Tribunal de Justiça.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Refere-se à necessária conclusão da construção das Pedras Lavradas. 
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Refere-se aos ensinos liceal e técnico e aos seus edifícios escolares.  
 Refere-se a informações, vindas da Presidência do Conselho, que dão razão ao que disse em tempos 

acerca dos defeitos de construção em unidades provenientes de estaleiros holandeses.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a colonização das zonas beneficiadas pelas obras de 

fomento hidroagrícola, concluídas ou em curso.  
 Apela para o Governo a fim de que ponha termo à epidemia da febre-de-malta que grassa no Norte da 

Beira Baixa.  
 Refere-se ao próximo centenário do nascimento de João Franco.  
 Refere-se ao caso do capitão Valadas, acerca do qual apresenta um requerimento.  
 Considera, para explicações, a intervenção do Sr. Mário de Figueiredo sobre o mesmo assunto.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Associa-se às considerações do Sr. Santos Carreto a propósito do tufão que assolou Castelo Branco.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a execução de obras de pequena distribuição de energia 

eléctrica. 
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Requer informações sobre uma proposta de instalação de um teleférico na Serra da Estrela.  
 Comenta o facto de não lhe poderem ser fornecidas aquelas informações em virtude do disposto no 

artigo 96.º da Constituição, in fine.  



 Chama a atenção do Governo no sentido de ser incluída a brucelose na categoria das doenças 
profissionais.  

 Discute na generalidade as propostas de lei sobre o turismo e sobre a indústria hoteleira.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Formação Social e Corporativa.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei que introduz alterações na Lei n.º 2030 (Lei do Inquilinato).  
 Agradece ao Sr. Ministro das Obras Públicas os benefícios concedidos à cidade da Covilhã.  
 Discute na especialidade a proposta de lei que introduz alterações na Lei n.º 2030 (Lei do Inquilinato).  


