
MIGUEL AUGUSTO PINTO DE MENESES 
Legislaturas: IX. 
 
Data de nascimento 
 1917-02-05. 
 
Localidade 
 Paramos / Espinho / Aveiro. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Filologia Clássica pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Professor do ensino secundário. 
 
Carreira profissional 
 Reitor do Liceu da Guarda; 
 Professor do Colégio Militar; 
 Director do Instituto D. Manuel II; 
 Director do “Átrio – Formação e Ensino”, secção de propedêutica do Instituto Superior de Línguas e 

Administração. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal da Comissão Distrital de Lisboa da União Nacional; 
 Chefe da Secretaria-geral do Ministério da Educação Nacional; 
 Vogal da Comissão Executiva da Campanha de Alfabetização de Adultos; 
 Secretário-geral da União Nacional do Grémio dos Espectáculos (1951-1965). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Lisboa Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. (Secretário). 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1966.  
 Discute na generalidade e na especialidade o projecto de lei sobre preferência dos cônjuges no 

provimento de lugares do ensino primário.  
 Sugere que seja condignamente comemorado o 4.º centenário da morte do humanista português 

António de Gouveia.  
 Requer vários elementos sobre prédios particulares arrendados pelo Estado e pelos organismos de 

coordenação económica.  
 Descreve as impressões da visita que poucos dias antes fizera à Guiné com outros Deputados.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Serve de escrutinador na eleição dos vice-presidentes e secretários da Mesa.  
 Evoca a figura de D. Miguel I, pedindo a vinda para Portugal dos seus despojos mortais.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.  
 Faz considerações sobre o transporte de vinho a granel.  
 Subscreve com outros Deputados uma moção sobre o aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral relativo à 

educação da juventude.  
 Alude a alguns aspectos da Comunidade Luso-Brasileira a propósito da visita que a esquadra brasileira 

fez a Angola.  
 Louva a decisão do Governo sobre a trasladação dos restos mortais de D. Miguel para Portugal.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Presta homenagem à memória dos antigos Deputados Dr. Rui de Andrade e Dr. José Manuel Videira 

Pires, recentemente falecidos.  



 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei do serviço militar e subscreve propostas de 
aditamento e alteração à mesma proposta de lei.  

 Requer a generalização do debate do aviso prévio do Sr. Vaz Pires sobre o ensino liceal a cargo do 
Estado.  

 Inicia o debate do mesmo aviso prévio.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Trata de questões relativas à recuperação e preservação património artístico nacional.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1969.  
 Requer do Governo várias informações sobre o recente aumento das tarifas nos transportes colectivos 

da Companhia Carris de Ferro de Lisboa.  
 Solicita do Governo a satisfação de algumas das necessidades mais urgentes da vila de Espinho.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento pedindo a apreciação pela Assembleia do Decreto-

Lei n.º 48.836 e uma moção relativa à ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 48.757, 48.760 e 48.836.  
 Participa no debate do aviso prévio dos Srs. Deputados José Alberto de Carvalho e Elísio Pimenta sobre 

a defesa da língua portuguesa e subscreve, com outros Deputados, a moção apresentada no 
encerramento do referido debate.  

 Faz considerações sobre o recente aumento das tarifas nos transportes da Companhia Carris de Ferro de 
Lisboa.  

 Refere-se a um comunicado da Companhia Carris de Ferro de Lisboa acerca da sua intervenção sobre o 
aumento do custo dos bilhetes nos transportes daquela empresa.  


