
JOSÉ NUNES DE FIGUEIREDO 
Legislaturas: IV. 
 
Data de nascimento 
 1903-03-08. 
 
Localidade 
 Silvares / Fundão / Castelo Branco. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura desconhecida. 
 
Profissão 
 Professor do ensino secundário. 
 
Carreira profissional 
 Em 1961 era professor do Liceu D. João III, em Coimbra. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Comissão Concelhia da Guarda da União Nacional; 
 Vice-presidente da Câmara Municipal da Guarda; 
 Vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra; 
 Presidente da Comissão Reguladora do Comércio de Coimbra. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Coimbra Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Envia um requerimento referente a assuntos que se prendem com os funcionários administrativos.  
 Refere-se ao caso do azeite sob certos aspectos.  
 Envia um aviso prévio acerca da abertura de escolas de habilitação para o magistério primário e 

consequente excesso de diplomados.  
 Reclama contra as expressões que lhe são atribuídas no Diário das Sessões de 1 de Dezembro último.  
 Fala sobre as alterações ao Regimento.  
 Faz umas observações a propósito do comunicado, lido na Mesa, em que o Sr. secretário da Assembleia 

presta esclarecimentos acerca do ocorrido com um discurso dele, orador.  
 Fala acerca da proposta de lei de autorização, de receitas e despesas para 1946.  
 Envia um requerimento pedindo esclarecimentos acerca da exoneração da reitora do Liceu Maria Amália 

Vaz de Carvalho.  
 Justifica o procedimento da Comissão de Legislação e Redacção na redacção do texto do Regimento.  
 Refere-se à proposta de organização hospitalar.  
 Lembra a nomeação de uma comissão eventual de inquérito à actuação concreta dos elementos 

integrados na organização corporativa.  
 Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de organização hospitalar.  
 Envia um aviso prévio respeitante ao caso da exoneração da reitora do Liceu Maria Amália Vaz de 

Carvalho.  
 Refere-se à sua proposta de nomeação de uma comissão para um inquérito aos organismos 

corporativos.  
 Requer que o discurso do Sr. Presidente do Conselho pronunciado na reunião dos representantes da 

União Nacional, seja publicado no Diário das Sessões.  
 Fala acerca dos acordos aéreos entre os Governos de Portugal e da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.  
 Discute o projecto de lei sobre foros-ouro.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Realiza o seu aviso prévio sobre escolas do magistério primário.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Não regista intervenções.  



4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Discute a proposta de lei sobre o ensino particular.  


