SALVADOR NUNES TEIXEIRA
Legislaturas: III, IV, V.
Data de nascimento
 1892-08-31
Localidade
 Cernache do Bonjardim / Castelo Branco.
Habilitações literárias
 Curso da Escola do Exército.
Profissão
 Oficial do Exército.
Carreira profissional
 Integrou o CEP (1918);
 Atingiu o posto de Tenente-coronel.
Carreira político-administrativa
 Vice-presidente da Comissão Distrital de Bragança da União Nacional;
 Medalha de prata de dedicação da Legião Portuguesa;
 Presidente da Câmara Municipal de Bragança;
 Governador Civil de Bragança (1933-1940).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
III
Não existiam
IV
Bragança
V
Bragança

Comissões
círculos nem Comissões permanentes.
Obras Públicas e Comunicações (Secretário).
Obras Públicas e Comunicações.

Intervenções parlamentares
III Legislatura (1942-1945)

1.ª Sessão Legislativa (1942-1943)


Entra no debate relativo às Contas Gerais do Estado de 1941.





Requer exemplares das publicações do Instituto Nacional de Estatística com os resultados do último
recenseamento da população do continente e ainda certas informações sobre a acção do Grémio dos
Armazenistas de Mercearia.
Refere-se à resposta que, ao pedido que fez, lhe foi enviada pelo Grémio dos Armazenistas de
Mercearia.
Fala na consagração a prestar a D. Nuno Álvares Pereira.




Envia um requerimento pedindo informações sobre redes de distribuição eléctrica.
Presta homenagem à memória de Duarte Pacheco, sobre cujo falecimento passou um ano.

2.ª Sessão Legislativa (1943-1944)



3.ª Sessão Legislativa (1944-1945)

IV Legislatura (1945-1949)

1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)





Elogia a portaria publicada sobre tabelas de preços para os automóveis ligeiros de aluguer de transporte
de passageiros e envia um requerimento pedindo informações sobre distribuição de combustíveis e
preços.
Fala sobre estradas.
Fala de novo em se erigir um monumento a D. Nuno Álvares Pereira.

2.ª Sessão Legislativa (1946-1947)




Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1947.
Manifesta o seu regozijo pelos projectos de várias estátuas consagrando homens ilustres portugueses, e
entre elas a de D. Nuno Álvares Pereira, a quem já tinha feito anteriormente referências.

3.ª Sessão Legislativa (1947-1948)


Presta as suas homenagens ao falecido Abade de Baçal.




Deseja um aumento no ritmo dos melhoramentos rurais na região transmontana e no aproveitamento
hidroeléctrico do rio Sabor.
Fala sobre a acção da Junta Nacional dos Produtos Pecuários a favor da lavoura, assegurando-lhe a
colocação, de todo o gado excedente do consumo local.

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949)




Requer, pela Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, informações relativas a pensões atribuídas
a reformados da Polícia o Guaridas Nacional Republicana e Fiscal.
Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1949.
Requer, pelo Instituto Nacional do Trabalho e Previdência, cópia das condições do concurso de casas
económicas promovido pela Casa do Povo do Cartaxo.

V Legislatura (1949-1953)

1.ª Sessão Legislativa (1949-1950)





Requer, pelo Ministério das Finanças, as normas para a avaliação da propriedade rústica em vigor.
Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1950, referindo-se a cereais,
grémios da lavoura, mecanização da agricultura, comunicação, rodoviária e ferroviária, electrificação e
exploração mineira.
Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu sobre a crise do turismo em Portugal, referindo-se
em especial à região de Trás-os-Montes.

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951)



Refere-se ao caso de que tratou o Sr. Bustorff da Silva acerca de uma conferência, em que falou o Sr.
Correio-Mor, realizada na Sociedade de Geografia.
Presta homenagem, antes de iniciar a discussão das Contas Gerais do Estado e das contas da Junta do
Crédito Público, à memória do Sr. Presidente da República, Marechal Carmona, e termina aquela
discussão agradecendo ao Sr. Ministro das Obras Públicas a notícia do empreendimento de certos
melhoramentos no Norte do País.

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952)










Insiste pela conclusão do monumento ao Santo Condestável.
Sugere ao Governo a actualização do Decreto n.º 36.019, relativo às normas para recrutamento das
forças ultramarinas.
Manifesta-se pela rápida canonização do beato Nuno de Santa Maria e erecção da sua estátua e felicita
o centro escolar n.º 1 da Mocidade Portuguesa da ala do Liceu Nun’Álvares, em Castelo Branco, pela
iniciativa da construção de uma estátua ao seu patrono.
Requer informações, pelo Ministério das Obras Públicas, acerca da construção da ponte sobre o Tejo em
Lisboa e também da média das importâncias cobradas mensalmente pela utilização da ponte sobre o
Tejo em Vila Franca de Xira.
Acompanha o Sr. Bartolomeu Gromicho nas considerações que fez acerca do desenvolvimento do
turismo no nosso país por meio de hotéis e pousadas apropriadas, referindo-se, nesta parte, às regiões
de Trás-os-Montes, que bem precisam de tais instalações.
Requer, pelos respectivos Ministérios, informações referentes aos preços de passagens de passageiros e
viaturas na travessia do Tejo nos anos de 1949 a 1951, à taxa de salvação nacional aplicada à gasolina,
por litro, e quantidade desta distribuída de 1949 a 1951 e também à quilometragem das estradas.

4.ª Sessão Legislativa (1952-1953)










Pede providências no sentido de se considerar o estado da linha férrea de Tua a Bragança, onde já
houve um descarrilamento, insta pela melhoria de ligações ferroviárias no vale do Sabor e a montante
de Tua e apela no sentido do estabelecimento de postos telefónicos nas estações de caminhos de ferro
que os não possuam.
Requer a publicação no Diário das Sessões dos elementos que, vindos do Ministério das Comunicações,
foram postos à sua disposição e concernentes à cobrança da portagem na Ponte Marechal Carmona.
Requer a publicação no Diário das Sessões dos elementos que recebeu do Ministério das Comunicações
relativos à navegação fluvial em frente de Lisboa.
Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.
Defende a necessidade de se fazer a electrificação da província de Trás-os-Montes a propósito da
publicação do decreto que regulamentou a electrificação do Baixo Alentejo e Algarve, justamente
aplaudido pelos Srs. Cortês Lobão, Matos Taquenho e Manuel Vaz.
Trata dos preços do petróleo e do gasóleo, variáveis em regiões.
Agradece ao Governo a próxima electrificação da região do Nordeste trasmontano e o prosseguimento
rápido da construção da ponte sobre o Douro em Barca de Alva.

