
MANUEL CERQUEIRA GOMES 
Legislaturas: V, VI, VII. 
 
Data de nascimento 
 1894-11-16. 
 
Localidade  
 Braga. 
 
Data da morte 
 1973-12-16. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (1918); 
 Doutoramento pela Universidade do Porto (1921); 
 Estágio no serviço de Cardiologia do Hospital Pitié de Paris (1921). 
 
Profissão 
 Médico; 
 Professor universitário. 
 
Carreira profissional 
 2.º Assistente do Grupo de Medicina Interna da Universidade do Porto (1918-1919); 
 Professor de Clínica Médica (1919-1921); 
 Professor de Patologia Médica (1921-1928); 
 Após o estágio em França, regressa a Portugal e à Universidade do Porto e introduz no país o método de 

electrocardiografia; 
 Realiza trabalhos de Semiótica Médica (1922-1923); 
 Professor de Semiótica Médica (1924-1927); 
 Professor auxiliar, mediante provas públicas (1929); 
 Professor agregado (1930); 
 Bastonário da Ordem dos Médicos (1948-1956); 
 Professor Catedrático de Propedêutica Médica (1957-1964); 
 Em 1966 ocupa o lugar deixado vago pela morte de Ezequiel de Campos na Hidroeléctrica do Douro, 

cargo que pediu expressamente a Salazar, de quem era próximo. 
 
Carreira político-administrativa 
 Procurador à Câmara Corporativa (IV Legislatura); 
 Membro da Comissão Central da União Nacional, a convite de Salazar (1956); 
 Vice-presidente da Comissão Consultiva da União Nacional. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Porto Trabalho, Previdência e Assistência Social (Presidente). 
VI Porto Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
VII Porto  

 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Associa-se, em nome dos médicos que são Deputados, às palavras proferidas na Assembleia Nacional de 

homenagem ao Dr. Egas Moniz por ter recebido o prémio Nobel.  
 Discute a proposta de lei sobre a luta contra a tuberculose.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de revisão da Constituição e do Acto Colonial.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1952.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Justifica a apresentação de um aviso prévio acerca da previdência social.  



 Efectiva o seu aviso prévio relativo à previdência social.  
 Encerra o debate acerca do seu aviso prévio.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Intervém no debate sobre o aviso prévio do Sr. Cid dos Santos acerca do Hospital-Faculdade de Lisboa.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Ocupa-se do caso da mulher grávida que faleceu a caminho do hospital, depois de lhe ter sido negada 

entrada numa maternidade.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Refere-se ao novo plano de estudos do curso médico-cirúrgicos.  
 Referindo-se à viagem do Sr. Ministro das Obras Públicas ao Porto, congratula-se pelo interesse 

manifestado pelas obras de que aquela região carece.  
 Agradece ao Governo a promulgação do novo Estatuto da Ordem dos Médicos.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Não regista intervenções.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Presta homenagem à figura do professor Gregório Magano, recentemente falecido.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Não regista intervenções. 


