
FERNANDO DE MATOS 
Legislaturas: IX. 
 
Data de nascimento 
 1916-04-29. 
 
Localidade 
 São Salvador / Viseu / Viseu. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Carreira profissional 
 Professor no Instituto do Serviço Social do Porto; 
 Subdelegado do INTP no Porto; 
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico; 
 Dirigente das Conferências de S. Vicente de Paula; 
 Colaborador e chefe de redacção da revista Estudos, do CADC; 
 O teor dos seus inúmeros discursos era de natureza nacionalista, social-católica e corporativa. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal e Vice-presidente da Comissão Concelhia e da Comissão Distrital do Porto da União Nacional; 
 Vereador da Câmara Municipal do Porto (1965). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Porto Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Faz considerações sobre a política nacional.  
 Fala sobre o problema das tarifas eléctricas do Porto.  
 Discute na especialidade o projecto de lei sobre preferência no provimento de lugares do ensino 

primário.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.  
 Requer elementos sobre preços de venda de energia eléctrica e condições do Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento para empréstimos referidos no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 46.917.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Põe em relevo a benemerente acção desenvolvida pela Santa Casa da Misericórdia do Porto no seu 

Hospital Geral de Santo António, prestando homenagem à memória de D. Lopo de Almeida, originário 
instituidor desse Hospital.  

 Responde ao Sr. Elísio Pimenta acerca das palavras pronunciadas por este Deputado sobre a sua 
anterior intervenção.  

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Faz o elogio da política defendida pelo Presidente Salazar.  
 Refere-se a vários problemas da cidade do Porto, nomeadamente aos problemas habitacional, rodoviário 

e de abastecimento de água.  
 Discute a moção apresentada pelo Sr. Deputado Manuel Nazaré no encerramento do debate do seu 

aviso prévio sobre o problema da difusão e defesa da língua portuguesa em Moçambique.  
 Refere-se a problemas de descentralização administrativa, a propósito de um anunciado diploma legal 

que ampliará a competência das câmaras municipais em matéria de regulamentação de trânsito.  



 Requer o livro Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência 

rural.  


