
MANUEL JOÃO CUTILEIRO FERREIRA 
Legislaturas: VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1907-05-24. 
 
Localidade 
 S. Bento do Mato / Azaruja / Évora. 
 
Habilitações literárias 
 Frequência do 2.º ano do Curso de Direito. 
 
Profissão 
 Industrial corticeiro. 
 
Carreira profissional 
 Presidente da Caixa de Abono de Família dos Operários Corticeiros do Alentejo; 
 2.º Secretário da Secção de Cortiças da Associação Industrial; 
 Delegado Patronal Distrital da Indústria Corticeira. 
 
Carreira político-administrativa 
 Membro da Comissão Corporativa da Junta Nacional da Cortiça; 
 Director da Delegação da FNAT em Évora; 
 Membro do Conselho Geral do Grémio da Lavoura de Évora e Viana do Alentejo. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Évora Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
IX Évora Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1962.  
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Requer à Presidência do Conselho informações referentes ao Bairro de S. Gabriel, anexo ao Emissor 

Nacional Ultramarino.  
 Discute a proposta de lei sobre o arrendamento da propriedade rústica.  
 Faz considerações acerca de problemas rodoviários do distrito de Évora.  
 Salienta a importância do Hospital do Patrocínio a construir em Évora.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Faz considerações sobre o problema da irrigação do Alentejo.  
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963.  
 Faz considerações sobre a peste suína africana e suas consequências.  
 Requer que pelo Ministério da Educação Nacional lhe sejam remetidos os pareceres que levaram à 

transferência do Arquivo Distrital de Évora para novas instalações.  
 Renova o pedido dos elementos requeridos em 6 de Fevereiro de 1962.  
 Aborda vários aspectos da crise do Alentejo.  
 Requer lhe seja enviada a obra «Dez Anos de Política Externa», vols. I e II.  
 Trata de problemas do ensino, especialmente no distrito de Évora. 
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Requer informações sobre possíveis inquéritos aos factos decorrentes do abandono de funções por parte 

de alguns professores contratados livremente pelo Lisboa Ginásio Clube.  
 Trata do problema da assistência psiquiátrica, nomeadamente no distrito de Évora.  
 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.  
 Congratula-se com a criação, em Évora, do Instituto Económico e Social.  
 



4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Requer elementos relativos aos efectivos bovino e ovino nos distritos do Alto e Baixo Alentejo.  
 Congratula-se com o funcionamento dos Estudos Superiores de Évora.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1965.  
 Requer várias informações sobre a reconstrução da estrada nacional n.º 4, no troço que atravessa o 

distrito de Évora.  
 Trata de problemas do ensino técnico respeitantes a Évora.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Discute na e na especialidade generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 

1966.  
 Requer vários elementos sobre produção, importação e distribuição de bacalhau.  
 Requer informações sobre as presumíveis importações de manteiga de vaca.  
 Critica o regime a que estão sujeitos os transportes rodoviários de mercadorias feitos por unidades 

pertencentes a particulares.  
 Fala sobre algumas questões de interesse para a Guiné, a propósito da visita feita por um grupo de 

Deputados àquela província ultramarina.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Intervém no debate na generalidade da proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 

1967.  
 Subscreve com outros Deputados várias propostas de alteração da proposta de lei de autorização das 

receitas e despesas para 1967.  
 Requer urgência na resposta ao seu anterior requerimento sobre comércio e distribuição de bacalhau.  
 Trata de problemas relativos ao comércio de bacalhau.  
 Faz considerações sobre problemas de ensino do distrito de Évora.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Agradece ao Ministro das Obras Públicas o despacho que autorizou a construção do Hospital do 

Patrocínio, em Évora, destinado à luta anticancerosa.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Discute na generalidade a proposta de lei do serviço militar.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1969 e subscreve, 

com outros Deputados, uma proposta de supressão num artigo da mesma proposta de lei.  
 Trata do problema das ligações ferroviárias no Alentejo.  
 Solicita ao Governo a satisfação de algumas necessidades de Évora.  
 Faz considerações sobre o Decreto-Lei n.º 47 512, que obriga as empresas com mais de duzentos 

empregados a criar serviços médicos privativos.  
 Requer ao Ministério da Educação Nacional informação sobre o número de alunos inscritos e de 

repetentes em cada ano no Instituto Superior de Agronomia e na Escola Superior de Medicina 
Veterinária.  

 Requer ao Ministério da Saúde e Assistência informações sobre especialização de médicos em medicina 
do trabalho.  

 Refere-se a aspectos da regulamentação da medicina do trabalho.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência 

rural e subscreve, com outros Deputadas, uma proposta de alteração à referida proposta de lei.  
 Analisa o problema da produção da cortiça e solicita medidas imediatas de protecção a essa riqueza 

nacional.  


