
MANUEL LOPES DE ALMEIDA 
Legislaturas: II, V, VI, VII, VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1900-08-16. 
 
Localidade 
 Benavente / Santarém. 
 
Data da morte 
 1980-12-15. 
 
Habilitações literárias 
 Matriculou-se na Faculdade de Medicina, transferindo-se depois para a Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra; 
 Licenciatura em Ciências Históricas e Geográficas pela Universidade de Coimbra (1930); 
 Doutoramento em Ciências Históricas pela Universidade de Coimbra (1940). 
 
Profissão 
 Professor universitário na Universidade de Coimbra. 
 
Carreira político-administrativa 
 Chefe de gabinete do ministro da Instrução Pública, Eusébio Tamagnini (1934-1936); 
 Subsecretário de Estado da Educação Nacional (1940-08-28 a 1941-09-06); 
 Ministro da Educação Nacional (1961-05-04 a 1962-12-04). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

II  1.º Secretário da Mesa. *  
V Santarém Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
VI Santarém Legislação e Redacção; Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses 

Espirituais e Morais. 
VII Santarém Legislação e Redacção; Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses 

Espirituais e Morais. 
VIII Santarém  

IX Santarém Legislação e Redacção. 
* Renunciou ao mandato por ter sido nomeado Director-Geral interino do Ensino Superior e Belas-Artes 
(1940-07-21). 
 
Intervenções parlamentares 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Não regista intervenções. 
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Não regista intervenções. 
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Responde, em nome dos Srs. Deputados e Dignos Procuradores, à mensagem do Sr. Presidente da 

República dirigida à Assembleia Nacional pelo começo da V Legislatura.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Profere palavras de homenagem à memória de António Sardinha pelo 26.º aniversário da sua morte.  
 Presta homenagem a Hintze Ribeiro, cujo busto foi inaugurado no átrio do Palácio da Assembleia Nacional.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Refere-se à primeira viagem do vapor Vera Cruz ao Brasil e também, a propósito, à nossa expansão 

através de continentes, à missão de intelectuais portugueses que àquele país vão fazer conferências, 
contando-se entre ele Srs. Deputados Daniel Barbosa e João Ameal. 

4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Refere-se ao livro intitulado Príncipes de Portugal, de Aquilino Ribeiro. 



 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Não regista intervenções. 
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Usa da palavra sobre o Tratado de Amizade e Consulta Luso-Brasileiro. 
 Discursa na sessão conjunta de homenagem ao Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. 
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Não regista intervenções. 
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute a ratificação do Decreto-Lei n.º 40.900, que versa sobre as actividades circum-escolares. 
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Sarmento Rodrigues sobre o interesse de distinguir o vice-almirante Gago 

Coutinho. 
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Profere palavras de homenagem ao Sr. Presidente do Conselho na passagem de mais um aniversário da 

sua entrada para o Governo. 
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Não regista intervenções. 
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Não regista intervenções. 
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Não regista intervenções. Mandato suspenso por integrar o Governo. 
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Refere-se à visita do Dr. Kubitschek de Oliveira a Portugal.  
 Faz considerações sobre a comemoração do nascimento de D. Carlos I. 
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional 

sobre a autorização das receitas e despesas para 1964.  
 Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre reembolsos 

dos custos de linhas novas de energia eléctrica.  
 Subscreve os textos da mesma Comissão relativos aos decretos da Assembleia Nacional sobre as Contas 

Gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público. 
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção relativos ao decreto da Assembleia Nacional 

sobre o Plano Intercalar de Fomento; sobre a propriedade da farmácia; sobre as Contas Gerais do 
Estado e da Junta do Crédito Público de 1963; sobre o uso de acendedores e isqueiros; Idem sobre 
acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção acerca do decreto da Assembleia Nacional 

sobre a autorização das receitas e despesas para 1966.  
 Pede que lhe sejam fornecidos os vols. III e IV da obra Dez Anos de Política Externa.  
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional 

sobre preferência dos cônjuges no provimento de lugares do ensino primário, sobre mar territorial e 
zona contígua e sobre as contas da Junta do Crédito Público e sobre as Contas Gerais do Estado 
relativas a 1964. 

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Não regista intervenções. 
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional 

sobre o III Plano de Fomento, sobre a autorização das receitas e despesas para 1968, sobre a Lei do 
Serviço Militar e sobre as contas da Junta do Crédito Público e as contas gerais do Estado de 1966. 

 
 



4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Subscreve, com outros Deputados, o texto do decreto da Assembleia Nacional sobre a autorização das 

receitas e despesas para 1969, elaborado pela Comissão de Legislação e Redacção.  
 Subscreve, com outros Deputados, o texto do decreto da Assembleia Nacional sobre alterações à lei 

eleitoral, elaborado pela Comissão de Legislação e Redacção.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento pedindo a apreciação pela Assembleia do Decreto-

Lei n.º 48.757, do Decreto-Lei n.º 48.760 e do Decreto-Lei n.º 48.836. 
 Subscreve, com outros Deputados, o texto do decreto da Assembleia Nacional sobre o estabelecimento 

de normas tendentes a imprimir maior celeridade à justiça penal, elaborado pela Comissão de Legislação 
e Redacção.  

 Subscreve, com outros Deputados, o texto do decreto da Assembleia Nacional acerca da alteração da Lei 
n.º 2114, de 15 de Junho de 1962, elaborado pela Comissão de Legislação e Redacção.  

 Subscreve, com outros Deputados, o texto do decreto da Assembleia Nacional sobre a alteração do 
artigo 667.º do Código de Processo Penal, elaborado pela Comissão de Legislação e Redacção.  

 Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional, 
sob a forma de resolução, sobre as contas gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público de 
1967.  

 Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca do decreto da Assembleia Nacional 
sobre declaração de utilidade pública das expropriações requeridas por empresas que explorem 
indústrias de interesse nacional e sobre produtos da indústria siderúrgica.  

 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1969.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento pedindo a apreciação pela Assembleia do Decreto-

Lei n.º 48.757 e do Decreto-Lei n.º 48.760.  
 Evoca a figura de Vasco da Gama, a propósito do 5.º centenário do seu nascimento.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1967. 


