
JOÃO MANUEL ALVES 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1930-04-04. 
 
Localidade 
 Papízios / Carregal do Sal / Viseu. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra; 
 Curso Complementar de Ciências Jurídicas pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Advogado / Conservador do Registo Predial. 
 
Carreira profissional 
 Conservador do Registo Predial, acumulando com a prática da advocacia (1961); 
 Membro do Conselho Plenário da Comissão Inter-Hospitalar de Coimbra. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia de Santa Comba Dão da União Nacional (1961); 
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia (1962-1967); 
 Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santa Comba Dão (1963-1967); 
 Presidente da Câmara Municipal de Santa Comba Dão (1967); 
 Vice-presidente da Comissão Distrital de Viseu da União Nacional (1969). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 
X Viseu Política e Administração Geral e Local 
XI Viseu Política e Administração Geral e Local 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração total da proposta de lei sobre a adopção 

de medidas tendentes ao desenvolvimento da região de turismo da serra da Estrela.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a assistência judiciária e a encerrar o referido debate na 

generalidade, lê o parecer da Comissão de Política e Administração Geral e Local.  
 Faz considerações sobre problemas de viação rural.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de emenda e aditamento à proposta de lei sobre a 

assistência judiciária e intervém na respectiva discussão na especialidade. 
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Faz a evocação da figura e obra do falecido Presidente Salazar.  
 A propósito do recente empossamento do presidente da Comissão de Planeamento da Região Centro, 

faz várias considerações sobre problemas da Beira Alta.  
 Dá conta das impressões colhidas no II Colóquio Nacional de Municípios recentemente realizado em 

Lourenço Marques.  
 Subscreve uma série de propostas de alteração à Constituição apresentadas pela comissão eventual, 

discutindo na especialidade o referido texto da comissão eventual. 
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Intervém na apreciação do Decreto-Lei n.º 520/71.  
 Apresenta o parecer da Comissão de Política e Administração Geral e Local relativo à proposta de lei 

sobre a organização judiciária.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre organização judiciária, subscreve a 

sugestão da Câmara Corporativa para a mesma proposta de lei.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros.  
 Analisa as principais carências da rede de viação rural do concelho de Mortágua. 
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 



 Discute na especialidade a proposta de lei acerca do registo nacional de identificação e subscreve, com 
outros Deputados, propostas de alteração da referida proposta de lei.  

 Congratula-se com a visita do Sr. Ministro das Obras Públicas a alguns concelhos dos distritos de Viseu e 
Coimbra.  

 Discute, na especialidade, as alterações ao Regimento da Assembleia Nacional.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei sobre a protecção da intimidade da vida privada, 

apresentando o relatório da Comissão de Política e Administração Geral e Local.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de emenda, alteração e aditamento à proposta de lei 

sobre a intimidade da vida privada.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à proposta de lei sobre a intimidade da 

vida privada. Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre agrupamentos complementares de 
empresas.  

 Refere-se a alguns problemas do interior beirão, particularmente nos aspectos económicos relativos ao 
vinho do Dão. 

 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Intervém na apreciação, na generalidade, da proposta de lei de autorização das receitas e despesas 

para 1974.  
 Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento.  
 Aborda problemas relativos às ligações ferroviárias da Beira.  
 Intervém na discussão na generalidade da proposta de lei acerca do regime do condicionamento do 

plantio da vinha.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha.  
 Discute, generalidade, a proposta de lei sobre a criação de secções cíveis e criminais nas Relações. 


