
MAXIMILIANO ISIDORO PIO FERNANDES  
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1919-08-21. 
 
Localidade 
 Lourenço Marques / Moçambique. 
 
Habilitações literárias 
 Desconhecidas.  
 
Profissão 
 Gerente de cooperativa de criadores de gado; 
 Director da Orquestra Cívica de Lourenço Marques. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Estado da Índia Ultramar. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Sugere algumas medidas para resgate do Estado Português da Índia.  
 Faz várias considerações de natureza política em torno dos conceitos de multirracialidade, racismo e 

integração.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Faz considerações sobre perspectivas e problemas da pecuária de Moçambique.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda da proposta de lei sobre a actividade teatral.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre a protecção do 

cinema nacional.  
 Aborda o problema dos reformados e aposentadas do ultramar.  
 Pede ao Governo o restabelecimento da possibilidade de gozo da licença graciosa dos naturais do Estado 

da Índia na sua terra natal.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Requer, com outros Srs. Deputados, que seja submetido à apreciação da Assembleia Nacional o 

Decreto-Lei n.º 520/71, publicado no Diário do Governo, 1.ª série, n.º 276, de 24 de Novembro.  
 Faz considerações sobre a reforma e aposentação de funcionários ultramarinos.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei de revisão da Lei 

Orgânica do Ultramar.  
 Refere-se à necessidade de resolução de alguns problemas graves, ocasionados pela longa ocupação 

dos territórios do Estado da Índia.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Refere-se aos problemas da produção do caju no Estado de Moçambique.  
 Preconiza a criação de escolas de formação profissional junto dos serviços públicos em Moçambique, 

para melhor recrutamento do pessoal.  
 Refere-se às precárias condições em que são recrutados e trabalham os mineiros moçambicanos que 

procuram emprego na África do Sul.  
 Esclarece os motivos que o levaram a tecer algumas considerações desactualizadas acerca das 

condições de trabalho dos trabalhadores portugueses de Moçambique nas minas da República da África 
do Sul.  

 Recebe um ofício do Governador-Geral de Moçambique referentes ao problema do caju naquele Estado.  
 Agradece ao Governador-Geral do Estado de Moçambique os esclarecimentos prestados em relação à 

sua intervenção sobre a exploração do caju.  
 Tece algumas considerações acerca de pecuária em Moçambique.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de emenda e de aditamento às diversas bases da 

proposta de lei de terras do ultramar, discutindo, na generalidade, a proposta de lei.  
 Faz referência à ocupação do Estado da Índia e apela para algumas circunstâncias daí advenientes.  


