
MANUEL JOSÉ ARCHER HOMEM DE MELO 
Legislaturas: VII, X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1930-08-30. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Perfil político-ideológico 
 Amigo pessoal do ex-Presidente da República, Craveiro Lopes, envolve-se em algumas tentativas 

goradas de demitir Salazar, designadamente na “Abrilada” de 1961. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia de Águeda da União Nacional (1955); 
 Membro do Centro de Estudos da União Nacional; 
 No IV Congresso da União Nacional apresenta uma tese sobre «Política Nacional – educação e política» 

(1956); 
 Vogal do Conselho Municipal de Águeda, em representação da Misericórdia 1955); 
 Secretário particular do Ministro do Interior, Joaquim Trigo de Negreiros (1957). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Aveiro 2.º Secretário da Mesa; Ultramar. 
X Aveiro Negócios Estrangeiros. 
XI Aveiro Negócios Estrangeiros, Legislação e Redacção (Secretário). 
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Anuncia um aviso prévio sobre a conjuntura migratória nacional.  
 Requer informações sobre o movimento demográfico e actividade da população de Angola e 

Moçambique.  
 Evoca a figura e a obra de D. João Evangelista de Lima Vidal, arcebispo-bispo de Aveiro.  
 Ocupa-se da regulamentação e protecção do trabalho feminino e das remunerações e condições de 

trabalho do funcionalismo público.  
 Efectiva o seu aviso prévio sobre a conjuntura migratória nacional.  
 Requer informações sobre a sindicância ordenada aos serviços da Câmara Municipal de Lisboa em 

Fevereiro de 1956.  
 Requer informações sobre o abastecimento de carne bovina e a actividade do Fundo de Abastecimento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Agradece ao Sr. Presidente as palavras que lhe dirigiu de apreço pela colaboração prestada como 2.º 

secretário da Mesa da Assembleia Nacional.  
 Requer que pelo Ministério da Economia lhe sejam fornecidas informações relativas ao funcionamento 

da central pasteurizadora de leite na capital.  
 Faz considerações a propósito do diploma que altera o período de mandato dos presidentes das câmaras 

municipais.  
 Discute a ratificação do decreto-lei sobre o termo do mandato dos presidentes das câmaras.  
 Justifica a sua ausência no debate a realizar-se sobre as alterações à Constituição Política.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Considera necessário que o Governo institua o novo regime de imprensa.  
 Discute a proposta de lei relativa ao mandato dos presidentes das câmaras municipais.  
 Ocupa-se da venda de energia eléctrica no concelho de Águeda.  



 Esclarece um ponto da intervenção do Sr. Carlos Moreira na discussão na especialidade do projecto de 
alterações ao Regimento, da Assembleia Nacional.  

 Faz considerações sobre alguns problemas ultramarinos.  
 Discute na generalidade o projecto de lei do Sr. Camilo de Mendonça sobre a limitação das 

remunerações dos corpos gerentes de certas empresas e requer a votação nominal do artigo 3.º do 
mesmo projecto de lei.  

4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Refere-se ao assalto do navio mercante «Santa Maria».  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda da proposta de lei sobre a colheita de 

produtos biológicos humanos para liofilização e conservação por outros processos.  
 Faz considerações a propósito da recente remodelação ministerial.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e 

a sociedade moderna.  
 Regozija-se com os resultados da audiência concedida pelo Sr. Ministro da Educação Nacional às forças 

vivas da Universidade de Coimbra.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Dá conta das impressões colhidas na 25.ª sessão ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas, no 

que se refere às atitudes dessa organização para com Portugal.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Cancela de Abreu se refere à visita do Sr. Ministro das Obras 

Públicas ao distrito de Aveiro.  
 Presta homenagem à actividade politica oportunamente programada, anunciada e prosseguida pelo Sr. 

Presidente do Conselho.  
 Faz uma síntese das impressões colhidas na sua recente visita ao Brasil, acentuando a oportunidade da 

proposta do Sr. Martins da Cruz relativa à comunidade luso-brasileira.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Faz considerações a propósito do acordo entre Londres e Salisbúria e do anunciado encontro, nos 

Açores, dos Presidentes Nixon e Pompidou.  
 Subscreve, com outros Deputados, duas propostas de resolução para aprovação das contas públicas de 

1970.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Faz algumas considerações de política geral, a propósito do aniversário da Restauração.  
 Apresenta um relatório das Comissões de Negócios Estrangeiros e de Economia sobre o Acordo 

celebrado entre os Estados Membros da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e a Comunidade 
Europeia do Carvão e do Aço, por um lado, e a República Portuguesa, por outro lado, e o Acordo entre a 
Comunidade Económica e a República Portuguesa.  

 Subscreve um projecto de lei sobre a publicidade do tabaco.  
 Aprova os Acordos entre as Comissões de Negócios Estrangeiros e de Economia sobre o Acordo 

celebrado entre os Estados Membros da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e a Comunidade 
Europeia do Carvão e do Aço, por um lado, e a República Portuguesa, por outro lado, e o Acordo entre a 
Comunidade Económica e a República Portuguesa.  

 Discute a apreciação dos Acordos entre os Estados Membros da Comunidade Europeia do Carvão e do 
Aço, por um lado, e a República Portuguesa, por outro lado, e entre a Comunidade Económica Europeia 
e a República Portuguesa.  

 Subscreve, com outros Deputados, a proposta de resolução relativa à apreciação dos textos dos Acordos 
entre os dos Membros da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e a Comunidade Europeia do 
Carvão e do Aço, por um lado, e a República Portuguesa, por outro lado, e entre a Comunidade 
Económica Europeia e a República Portuguesa.  

 Refere-se à constituição de um grupo de trabalho com o objectivo de facilitar a execução dos Acordos 
entre Portugal e as Comunidades Económicas Europeias.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei de autorização das 
receitas e despesas para 1973.  

 Participa no debate de apreciação do aviso prévio sobre meios de comunicação social e problemática da 
informação.  

 Faz um aparte à intervenção do Sr. Correia da Cunha acerca da apreciação do aviso prévio sobre meios 
de comunicação social e problemática da informação.  



 Presta esclarecimentos acerca da sua intervenção aquando da discussão do aviso prévio sobre os meios 
de comunicação social e a problemática da informação.  

 Refere-se a alguns problemas do distrito de Aveiro, nomeadamente sob o aspecto agrícola.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento.  
 Discute a moção apresentada pelo Sr. Deputado Neto Miranda em nome e como presidente da Comissão 

do Ultramar.  
 Tece considerações acerca da actual conjuntura política e sobre aspectos peculiares da política 

ultramarina. 


