
MANUEL HERMENEGILDO LOURINHO 
Legislaturas: IV, V. 
 
Data de nascimento 
 1891-03-13. 
 
Localidade 
 Portalegre. 
 
Data da morte 
 1979. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Médico. 
 
Carreira profissional 
 Exerce clínica em Montalvão; 
 Radiologista no Hospital Civil de Portalegre; 
 Chefe dos Serviços de Fisioterapia e Director do Serviço de Doenças Infecto-contagiosas do Hospital 

Militar Principal; 
 Médico da Assistência Nacional aos Tuberculosos em Lisboa. 
 
Perfil político-ideológico 
 Republicano. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Câmara Municipal de Portalegre e Governador Civil de Portalegre (1953-1955). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Portalegre Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
V Portalegre Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Dá explicações sobre a moção que assinou junto com o Sr. José Esquível, apresentada acerca da 

proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1947.  
 Discute o aviso prévio referente à crise que atravessam os municípios.  
 Refere-se aos serviços do porto de Lisboa em seus diversos aspectos e insiste pelas informações que 

anteriormente pediu respeitantes ao ensino primário no continente, ilhas e colónias.  
 Discute as Contas Gerais do Estado de 1945.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Agradece as palavras de condolência da Assembleia pelo falecimento de sua mãe.  
 Felicita o Governo pela concessão de uma comparticipação à Câmara Municipal de Portalegre para 

construção de casas económicas e refere-se à construção da linha férrea de Estremoz a Vila Velha de 
Ródão.  

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Pede segunda leitura, de uma proposta de aditamento do Sr. Botelho Moniz ao n.º 2 da base XIII da 

proposta de lei relativa à luta contra as doenças contagiosas, por ainda não ter sido publicada no Diário 
das Sessões.  

 
 
 



V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Requer, pelas instâncias competentes, informações, quanto aos distritos de Alenquer, relativas a rurais 

desempregados, salários pagos, rendimento colectável atribuído à propriedade rústica, verbas 
despendidas em mão-de-obra na crise do desemprego e ainda sobre trabalhos.  

 Discute o aviso prévio do Sr. Galiano Tavares acerca dos contratos colectivos de trabalho, Casas do Povo 
e salário familiar.  

 Apresenta uma moção em nome de outros Srs. Deputados acerca do aviso prévio sobre contratos 
colectivos de trabalho, Casas do Povo e salário familiar.  

 Discute a proposta de lei sobre o Fundo de Teatro e justifica a sua substituição da alínea a) do artigo 3.º 
da mesma proposta de lei, referindo-se também a uma sua proposta de aditamento respeitante a uma 
alínea do artigo 7.º e à sua proposta de substituição do artigo 8.º da mesma.  

 Evoca o IV centenário da cidade do Portalegre.  
 Discute a proposta de lei sobre a luta contra a tuberculose.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Apresenta um requerimento sobre alguns aspectos da exploração e administração do Teatro de S. 

Carlos.  
 Pede esclarecimentos acerca de uma proposta de emenda das Comissões de Finanças e de Economia 

sobre o artigo 10.º da proposta de lei de autorização de 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) 
 Envia um requerimento pedindo informações sobre serviços das caixas de previdência e sindicais.  
 Refere-se a acidentes provocados pela viação acelerada e à ligação, por camioneta, de Portalegre e 

Castelo Branco.  
 Apresenta um aviso prévio relativo a melhoramentos rurais e disposições legais que concedem as 

participações.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Efectiva o seu aviso prévio sobre melhoramentos rurais.  
 Encerra o debate sobre o seu aviso prévio e apresenta uma moção.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Manuel Cerqueira Gomes sobre  a previdência  social. 


