
FERNANDO DIAS DE CARVALHO CONCEIÇÃO 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1923-04-18. 
 
Localidade 
 Braga. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Professor do ensino secundário. 
 
Carreira profissional 
 Inicia a carreira profissional como Director da Escola do Magistério Primário de Bragança; 
 Professor do Liceu de Guimarães, de que foi Reitor a partir de 1969. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vereador da Câmara Municipal de Guimarães (1968); 
 Vogal da Assembleia Municipal de Guimarães (1982); 
 Vogal da Comissão Permanente do PSD de Braga (1983-1985); 
 Deputado à Assembleia da República (IV e V Legislaturas); 
 Vice-governador Civil de Braga (1994-1995). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Braga Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
XI Braga Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Refere-se à situação dos funcionários públicos aposentados.  
 Refere-se à situação dos professores liceais.  
 Subscreve, com outros Deputados, o aviso prévio sobre aspectos culturais, económicos e sociais do 

distrito de Braga.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Ferreira Forte sobre o ensino no distrito de Castelo Branco.  
 Requer várias informações sobre médicos escolares e visitadoras em serviço.  
 Faz considerações acerca da situação dos aposentados.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Requer vários elementos de informação sobre a construção de estabelecimentos do ensino primário no 

distrito de Braga.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a actividade 

teatral.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a protecção do 

cinema nacional.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre os aspectos culturais, económicos e sociais do distrito de 

Braga e lê as conclusões a que chegaram os autores do aviso prévio atrás referido.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma moção relativa ao mesmo aviso prévio.  
 Requer duas publicações oficiais.  
 Faz considerações sobre obras de protecção à infância.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de nova redacção do artigo 89.º da Constituição.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei de imprensa, segundo o 

texto da comissão eventual.  



3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Refere-se às impressões colhidas na visita que fez a Angola e Moçambique.  
 Faz considerações relativas ao aumento de escolarização e ao recrutamento e formação de docentes no 

âmbito da reforma do ensino.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Faz considerações a propósito da visita do Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas a Braga.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Trigo Pereira acerca da formação da juventude portuguesa.  
 Participa no debate sobre o aviso prévio acerca dos meios de comunicação social e problemática da 

informação.  
 Analisa vários problemas conexos com o ensino, destacando o aspecto de recrutamento e vencimento 

dos professores do ensino secundário e a situação do pessoal administrativo e auxiliar.  
 Discute na generalidade e subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração, de 

substituição e de aditamento à proposta de lei acerca da reforma do sistema educativo.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Entra no debate do aviso prévio sobre a formação profissional agrícola.  
 Intervém no debate, na generalidade, da proposta de lei sobre o IV Plano de Fomento. 


