
MANUEL DE JESUS SILVA MENDES 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1922-04-01. 
 
Localidade 
 Elvas / Portalegre. 
 
Habilitações literárias 
 Curso do Magistério Primário. 
 
Profissão 
 Professor do ensino primário. 
 
Carreira profissional 
 Director Escolar de Castelo Branco; 
 Director Escolar do Distrito de Portalegre. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal da Comissão Distrital de Castelo Branco da União Nacional; 
 Director da Casa da Mocidade de Castelo Branco; 
 Vice-presidente e Presidente da Câmara Municipal de Arronches; 
 Presidente da Câmara Municipal de Portalegre (1969); 
 Vogal da Junta de Província do Alto Alentejo. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Portalegre Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
XI Portalegre Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.  
 Evoca a figura do poeta José Régio, recentemente falecido.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração da proposta subscrita pelo Sr. Deputado 

Gonçalves de Proença e outros, relativa à proposta de lei sobre a adopção de medidas tendentes ao 
desenvolvimento da região de turismo da serra da Estrela.  

 Trata de problemas de arborização do distrito de Portalegre.  
 Requer várias informações sobre estradas do distrito de Portalegre.  
 Lamenta a inactividade do Centro de Saúde Mental recentemente inaugurado em Portalegre, devida 

sobretudo à falta de pessoal de enfermagem.  
 Requer vários elementos sobre quadros do pessoal dos hospitais regionais.  
 Faz considerações sobre a situação financeira dos municípios.  
 Requer várias informações relativas ao ensino.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Dias das Neves sobre vários problemas relativos ao ensino.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Faz algumas considerações sobre a vida e as coisas das províncias de Angola e de S. Tomé e Príncipe.  
 Subscreve, com o Sr. Duarte do Amaral e outros Deputados, um projecto de lei de revisão 

constitucional.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a actividade teatral.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a actividade 

teatral e subscreve, com outros Deputados, mais algumas propostas de alteração à referida proposta de 
lei.  

 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração a proposta de lei sobre a protecção do 
cinema nacional.  

 Refere-se à urgência da publicação da reforma administrativa anunciada.  



 Requer vários elementos acerca das formalidades a que estão sujeitos os funcionários públicos para 
poderem transpor as fronteiras.  

 Faz um aparte à intervenção em que a Sr. a D. Custódia Lopes preconiza o incremento do ensino da 
língua portuguesa no ultramar, particularizando aspectos do problema em Moçambique.  

 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia relativa às contas gerais do Estado de 1969.  
 Faz referência à linha de orientação traçada pelo Sr. Presidente do Conselho na primeira reunião do 

Conselho Coordenador da Função Pública.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento de uma base nova ao projecto de lei 

sobre a reabilitação e integração social de indivíduos deficientes.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de nova redacção do artigo 8.º da Constituição e uma 

proposta de aditamento de um número novo ao artigo 31.º da Constituição.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  
 Regozija-se com a medida tomada pelo Governo quanto ao pagamento das férias aos professores 

eventuais.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1972.  
 Solicita a restituição a Elvas de algumas obras de arte do Templo dos Frades Dominicanos daquela 

cidade.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação e subscreve, com outros Deputados, 

a moção com que é encerrado o debate.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Congratula-se, a propósito da última «conversa em família» do Sr. Presidente do Conselho, com o 

pagamento do 13.º mês aos funcionários públicos.  
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca da autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei de autorização das 

receitas e despesas para 1973.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Oliveira Pimentel sobre criação de novos estabelecimentos de ensino 

no distrito de Bragança.  
 Solicita ao Governo um inquérito acerca das anomalias verificadas com as comunicações no distrito de 

Portalegre.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alterações à proposta de lei de reforma do 

sistema educativo e uma proposta de substituição à proposta de lei de reforma do sistema educativo, 
que discute na generalidade e na especialidade.  

 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Intervém na apreciação, na generalidade, da proposta de lei de autorização das receitas e despesas 

para 1974.  
 Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento.  
 Usa da palavra para abordar a problemática do ensino no distrito de Portalegre.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha. 


