
ERNESTO DE ARAÚJO LACERDA E COSTA 
Legislaturas: V, VI, VII, VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1899-02-20. 
 
Localidade 
 Figueiró dos Vinhos / Leiria. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Conservador do Registo Predial. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia da União Nacional de Figueiró dos Vinhos; 
 Vogal da Comissão Distrital da União Nacional de Leiria; 
 Presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Leiria Política e Administração Geral e Local. 
VI Leiria Política e Administração Geral e Local. 
VII Leiria Obras Públicas e Comunicações.  
VIII Leiria Obras Públicas e Comunicações.  
IX Leiria Obras Públicas e Comunicações.  
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Discute o Decreto-Lei n.º 37.666, relativo aos serviços de registo e do notariado.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Fala sobre o problema da conservação da riqueza florestal no que respeita especialmente aos pinhais.  
 Discute na especialidade a proposta de lei da reorganização dos serviços de registo e do notariado.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1952.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de condicionamento das indústrias.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Amaral Neto acerca das dívidas das Câmaras municipais aos Hospitais Civis 

pelo internamento e tratamento de doentes pobres.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Refere-se ao mau estado de parte de uma estrada que de Figueiró dos Vinhos vai a Pedrógão Grande, 

interessando Cabril.  
 Refere-se à pesca criminosa nos rios.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao plano rodoviário.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca da vinha e do vinho.  
 Presta homenagem à memória do pintor José Malhoa na passagem do centenário do seu nascimento.  
 Discute, na generalidade a proposta de lei sobre a execução de obras de pequena distribuição de 

energia eléctrica.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Chama a atenção do Governo para os preços oferecidos pelo arrendamento dos pinhais para extracção 

de resinas.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Não regista intervenções.  



VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Chama a atenção do Governo para os preços pagos pela indústria de resinosos para a extracção de 

resinas.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1959. ► Faz 

considerações sobre a conservação da rede de estradas do continente.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Refere-se à desproporção entre os resultados financeiros das sociedades anónimas e a retribuição ao 

capital nelas investido.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre as estradas nacionais.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano de viação rural.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Louva o Governo pela publicação do Decreto-Lei n.º 44.181 sobre os escrivães e oficiais de diligências 

das execuções fiscais.  
 Discute as propostas de lei sobre a reforma da previdência e o Estatuto da Saúde e Assistência.  
 Agradece ao Governo as medidas tomadas para acudir aos sinistrados do incêndio no concelho de 

Figueiró dos Vinhos.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Trata da situação dos pequenos accionistas das sociedades comerciais.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964. 
 Participa no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tornadas para a 

enfrentar.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a propriedade da farmácia.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado de 1963.  
 Formula o desejo de que se conclua brevemente o troço da estrada n.º 2 entre o Alto da Louriceira e 

Alvares.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Solicita a reparação de alguns troços da estrada nacional n.º 110.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Fala das condições que regulam o empréstimo interno a que se refere o Decreto-Lei n.º 47.556 e aponta 

a necessidade de revisão das normas que regulam as sociedades anónimas.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Alude aos efeitos das chuvas nos pavimentos das estradas, reportando-se especialmente ao que se 

passa com a estrada nacional n.º 110 no troço entre Pontão e Entroncamento.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1967.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência rural 

e subscreve, com outros Deputados, propostas de substituição, de alteração e de emenda à referida 
proposta de lei.  


