LUÍS MARIA LOPES DA FONSECA
Legislaturas: I, II, III, IV, V, VI.
Data de nascimento
 1883-03-01.
Localidade
 Mata de Lobos /Figueira de Castelo Rodrigo / Guarda.
Data da morte
 1974-12-08.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1911).
Profissão
 Advogado;
 Político;
 Administrador de empresas.
Perfil político-ideológico
 Enquanto estudante, apoiou o Partido Regenerador-Liberal de João Franco, chegando a participar com o
seu mestre, José Alberto dos Reis, em sessões do “Centro Franquista” de Coimbra;
 Católico conservador;
 Membro do Centro Católico;
 Membro do CADC;
 Monárquico;
 Apoiante activo de Sidónio Pais.
Carreira político-administrativa
 Membro da Comissão Administrativa do Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, cargo que voltará a
desempenhar durante o Estado Novo (1918);
 Ministro da Justiça e dos Cultos do governo de Ivens Ferraz, em substituição de Mário de Figueiredo
(1929-1931);
 Na qualidade de presidente do Conselho de Ministros interino, convoca uma manifestação de todas as
Câmaras Municipais do país, de apoio ao Ministro das Finanças, Salazar (1929);
 Acompanha Salazar na demissão das funções de ministro, na sequência do conflito gerado pela questão
do Banco de Angola, provocando a queda do Governo (1930, Janeiro), reassumindo as funções no
governo de Domingos Oliveira (1930);
 Abandona o Governo, na sequência da contestação interna ao Código do Notariado, que mandara
publicar (1931-01-23);
 Consultor Jurídico pela Administração-Geral do Porto de Lisboa, onde trabalhará até ao limite de idade
(1932-1953);
 Administrador por parte do Estado da SACOR (1941-1952);
 Presidente do Conselho Fiscal da Companhia Portuguesa Rádio-Marconi.
 Vogal da Junta Consultiva da União Nacional (1934-1951);
 Membro da Legião Portuguesa;
 Membro da Mocidade Portuguesa.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
I
II
Não existiam círculos nem Comissões permanentes.
III
IV
Vila Real
Legislação e Redacção.
V
Viana do Castelo
Legislação e Redacção.
VI
Guarda
Legislação e Redacção.

Intervenções parlamentares
I Legislatura (1935-1938)

1.ª Sessão Legislativa (1935)






Discute a ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 24 976, 24 977, 24 978 e 24 979, relativos à questão
vinícola.
Entra no debate, na especialidade, sobre a proposta de lei n.º 3, referente às alterações à Constituição
Política.
Participa no debate do aviso prévio do Sr. Mário de Figueiredo sobre as actividades dos emigrados.
Aprecia e apoia o projecto de lei do Sr. José Cabral, sobre a construção de uma estátua a Sidónio Pais.
Participa no debate sobre o Regimento da Assembleia Nacional.
Intervém no debate sobre o projecto de lei de supressão de julgados municipais.






Fala sobre o projecto de lei respeitante à reorganização do Ministério da Marinha.
Discute o projecto de lei referente a reparação civil por perdas e danos.
Discute a proposta de lei referente a acidentes de trabalho.
Discute a proposta de lei relativa ao Código Administrativo.






Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas.
Fala sobre o projecto de lei que transfere para a Legião Portuguesa o palácio do antigo Grémio Lusitano.
Fala sobre a proposta de lei referente a contratos de prestação de serviços.
Fala sobre o aviso prévio do Sr. Schiappa de Azevedo relativo às condições materiais em que se
encontra a irmã do Machado Santos.
Refere-se ao aviso prévio do Sr. Álvaro Morna acerca dos serviços de assistência e salvação do porto de
Lisboa.
Fala acerca da proposta de lei referente à remodelação dos serviços dos correios e telégrafos.
Fala sobre as propostas de lei do recrutamento militar e da organização geral do exército, referindo-se a
muitos artigos.




2.ª Sessão Legislativa (1935-1936)

3.ª Sessão Legislativa (1936-1937)





4.ª Sessão Legislativa (1937-1938)




Fala acerca da proposta de lei de alterações à Constituição.
Fala sobre a proposta de lei da propriedade industrial.
Fala sobre o artigo 25.º da proposta de lei da propriedade industrial e envia propostas de emenda.

II Legislatura (1938-1942)
 Não regista intervenções.
III Legislatura (1942-1945)
 Não regista intervenções.
IV Legislatura (1945-1949)

1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)


Fala sobre o projecto de alterações ao Regimento.



Não regista intervenções.



Não regista intervenções.



Não regista intervenções.

2.ª Sessão Legislativa (1946-1947)
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948)
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949)
V Legislatura (1949-1953)
 Não regista intervenções.
VI Legislatura (1953-1957)
 Não regista intervenções.

