
MANUEL NUNES FERNANDES 
Legislaturas: VII, VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1902-05-21. 
 
Localidade 
 Salzedas / Tarouca / Viseu. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Carreira profissional 
 Inicia a sua actividade profissional como advogado em Lamego (1930). 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Câmara Municipal de Lamego (1933); 
 Secretário-Geral da Câmara Municipal de Lamego (1934); 
 Procurador ao Conselho Provincial da Beira Alta (1936-1939); 
 Eleito para o Conselho da Direcção da Casa do Douro (1940), sendo reeleito em 1953; 
 Presidente do Grémio dos Vinicultores de Lamego (1949-1950); 
 Vice-presidente da Casa do Douro (1949-1952). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Viseu Obras Públicas e Comunicações.  
VIII Aveiro Obras Públicas e Comunicações.  
IX Aveiro Obras Públicas e Comunicações.  
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Congratula-se com as medidas tomadas para o escoamento da batata dos concelhos do norte do distrito 

de Viseu e chama a atenção para o estado do sistema rodoviário da mesma região.  
 Requer informações sobre a rede rodoviária do distrito de Viseu.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência e das 

Casas do Povo construção de habitações económicas.  
 Pede a criação em Lamego de uma escola de agricultura e do 3.º ciclo no liceu local.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Refere-se à última revisão dos vencimentos do funcionalismo e pede o aumento das pensões de 

aposentação.  
 Faz considerações sobre a viticultura do Douro.  
 Apela para os Srs. Ministros da Saúde e Assistencial das Obras Públicas e das Finanças no sentido de 

auxiliarem o povo de Rio Bom, atingido pelai cheias.  
 Faz considerações pedindo a extinção da Comissão Reguladora das Moagens de Ramas.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de alteração à Constituição Política.  
 Requer vários elementos pelo Ministério da Economia relacionados com a acção da Comissão Reguladora 

das Moagens de Ramas.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Considera necessária a solução de certos problemas para a valorização turística das terras do norte do 

País.  
 Discute na generalidade o projecto de lei do Sr. Camilo de Mendonça, sobre a remuneração dos corpos 

gerentes de certas empresas.  
 Requer, juntamente com o Sr. Augusto Simões, que lhes sejam fornecidos os elementos já solicitados 

sobre a actividade da Comissão Reguladora das Moagens de Ramas.  
 



4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Faz considerações sobre a necessidade de extinguir ou modificar a Comissão Reguladora das Moagens 

de Ramas.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano de viação rural.  
 Discute as Contas Gerais do Estado, metrópole e ultramar e as da Junta do Crédito Público referentes a 

1959.  
 Requer que pelo Ministério da Economia lhe sejam fornecidas informações acerca de uma importação de 

álcool vínico.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Faz considerações sobre a valorização turística da Beira.  
 Discute a proposta de lei sobre o arrendamento da propriedade rústica.  
 Discute a proposta de lei relativa à organização judiciária.  
 Pede a criação de uma escola técnica em Lamego. 
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Fala sobre a visita do Sr. Ministro das Obras Públicas ao distrito de Viseu, pondo em relevo a falta de 

vias de comunicação em alguns concelhos do mesmo distrito.  
 Manda para a Mesa um Requerimento pedindo elementos, a fornecer pelo Subsecretário de Estado da 

Presidência do Conselho, sobre problemas de turismo.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Participa no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para a 

enfrentar.  
 Toma parte no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
 Subscreve, com outros Srs. Deputados, uma moção acerca do mesmo aviso prévio.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases da proposta de lei sobre a 

propriedade da farmácia.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público relativas a 

1963.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Não regista intervenções.  


