
ABEL MARIA CASTRO DE LACERDA 
Legislaturas: V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1921-01-29. 
 
Localidade 
 Tondela / Viseu. 
 
Data da morte 
 1957-07-07. 
 
Habilitações literárias 
 Frequência do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras de Lisboa. 
 
Profissão 
 Gestor. 
 
Carreira profissional 
 Director da Estância Termal do Caramulo; 
 Presidente da Junta de Turismo do Caramulo; 
 Principal impulsionador do Museu do Caramulo; 
 Director do Museu do Caramulo, de que foi o grande impulsionador, mas a cuja inauguração (1959-06-

20) já não assistiu. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente e Presidente da Comissão Concelhia e Tondela da União Nacional; 
 Presidente da Câmara Municipal de Tondela. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Viseu Política e Administração Geral e Local. 
VI Viseu Política e Administração Geral e Local. 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Requer informações sobre o ensino primário.  
 Refere-se ao êxodo do professorado masculino das escolas primárias.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1951.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de revisão da Constituição e do Acto Colonial.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Refere-se, com palavras de homenagem, à nomeação do Sr. Magalhães Ramalho para Subsecretário de 

Estado do Comércio e Indústria.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Fala sobre a doutrina contida no artigo 5.° do Decreto-Lei n.º 38 906 relativo à defesa do património 

artístico da Nação, concluindo por mandar um projecto de lei alterando esse artigo.  
 Envia um requerimento pedindo, pela Câmara Municipal de Lisboa, informações relativas ao 

metropolitano.  
 Fala na exposição das tapeçarias de Pastrana e dos biombos de Quioto, na legislação que pretende 

defender o património artístico e na que regula o estágio doa conservadores e na criação de um 
depósito nacional de mobiliário. 

 Discute o seu projecto de lei acerca da defesa do património artístico.  
 Concorda com uma proposta de emenda do Sr. Mário de Figueiredo ao mesmo projecto de lei.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de receitas e despesas para 1954.  



 Apresenta um aviso prévio sobre protecção e conservação do património artístico nacional.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Amaral Neto acerca da necessidade de se modificarem algumas disposições 

do novo Código da Estrada.  
 Critica o projecto do Grande Hotel de Lisboa.  
 Profere palavras de sentimento pela morte de Ricardo Espírito Santo.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Enaltece a memória do benemérito Calouste Gulbenkian.  
 Efectiva o seu aviso prévio sobre a situação dos museus, palácios e monumentos nacionais.  
 Discute na generalidade as propostas de lei sobre o turismo e sobre a indústria hoteleira.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o turismo.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Requer cópia do inquérito feito aos serviços da Misericórdia de Tondela. 


