
JÚLIO DIAS DAS NEVES 
Legislaturas: VIII, IX, X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1923-09-20. 
 
Localidade 
 Sabacheira / Tomar / Santarém. 
 
Habilitações literárias 
Ciências Económicas e Financeiras. 
 
Profissão 
 Professor do Ensino Técnico. 
 
Carreira profissional 
 Professor efectivo e Director da Escola Industrial e Comercial de Tomar. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia da União Nacional de Tomar; 
 Vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar; 
 Subdelegado regional da Mocidade Portuguesa em Tomar; 
 Vice-presidente da Comissão Distrital de Santarém da UN. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Santarém Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
IX Santarém Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
X Santarém Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
XI Santarém Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais 

(Secretário); Contas Públicas. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Ocupa-se do ensino e da juventude.  
 Pede a criação de uma Escola Normal em Tomar e a inclusão no II Plano de Fomento da construção do 

novo edifício para a Escola Industrial e Comercial de Santarém.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Ocupa-se da situação dos mestres, contramestres e auxiliares do ensino técnico.  
 Solicita do Governo a criação de uma escola técnica na Vila do Entroncamento.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Congratula-se com a próxima construção da Casa da Justiça do Cartaxo e enaltece a obra desenvolvida 

pelo Prof. Doutor Antunes Varela na pasta da Justiça.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre educação nacional.  
 Toma parte no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Requer vários elementos sobre o comércio de exportação de madeira.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) e as contas da Junta do 

Crédito Público relativas a 1963.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Discute na generalidade o projecto de lei sobre a preferência no provimento de lugares do ensino 

primário.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Subscreve com outros Deputados uma moção sobre o aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral relativo à 

educação da juventude.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.  
 Trata de problemas do concelho de Vila Nova de Ourém, pedindo a criação ali de uma escola técnica.  



3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei para elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Requer diversos elementos referentes ao ensino secundário.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Refere-se às alterações introduzidas nos Estatutos dos Ensinos Técnico e Liceal.  
 Subscreve, com outros Deputados, a moção apresentada no encerramento do debate do aviso prévio 

sobre a defesa da língua portuguesa.  
 Em aparte concorda com o pedido formulado pelo Sr. Nunes Barata relativamente à restauração da 

Região Militar de Coimbra.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência 

rural.  
 Refere-se a alguns problemas relativos ao ensino.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de substituição e de emenda à proposta de lei sobre a 

reorganização das Casas do Povo e a previdência rural.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Castelino e Alvim acerca de problemas relativos à anunciada 

construção de novas auto-estradas.  
 Faz considerações sobre vários problemas relativos ao ensino.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Agradece o voto de pesar pela morte de seu pai.  
 Discute na generalidade as propostas de lei sobre a protecção do cinema nacional e sobre a actividade 

teatral.  
 Subscreve, com outros Deputados, algumas propostas de alteração à proposta de lei sobre a actividade 

teatral, intervém na discussão na especialidade subscreve, com outros Deputados, várias propostas 
alteração à referida proposta de lei.  

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

 Refere-se ao encerramento da exposição evocativa de 25 anos de ensino técnico.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Correia da Cunha sobre o ordenamento do território.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sendo de que a votação da revisão 

constitucional se faça sobre o texto sugerido pela comissão eventual e discute na especialidade o 
respectivo texto.  

 Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
 Mostra a sua discordância relativamente a resoluções tomadas pelo último Congresso da Federação 

Portuguesa de Futebol.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração á proposta de lei de imprensa, segundo o 

texto da comissão eventual.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Pontífice Sousa se refere à necessidade de rápida melhoria 

das comunicações e transportes regulares do distrito de Castelo Branco.  
 Faz um aparte a intervenção em que o Sr. Alberto de Alarcão trata de questões de ensino primário face 

ao despovoamento das zonas rurais.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Requer que, pela Administração-Geral do Álcool, lhe sejam prestadas várias informações relativas à 

produção de aguardente e comércio do álcool em Portugal.  
 Refere-se aos prejuízos causados pela cheia do Tejo e aos estudos feitos para regularização do seu 

caudal.  
 Realça a importância do discurso proferido pelo Sr. Subsecretário de Estado da Juventude e Desportos, 

no acto da posse do director do Secretariado para a Juventude, em que traça as coordenadas gerais de 
uma política de juventude para o nosso país.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Peres Claro participa no debate para apreciação das contas 
públicas de 1970.  

 Participa no debate para apreciação das contas públicas de 1970.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Refere-se à concessão que foi conferida da Grã-Cruz da Ordem de Cristo ao Sr. Presidente.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Deputado Castelino e Alvim acerca da construção de auto-estradas.  
 Tece várias considerações acerca da política de desenvolvimento regional no distrito de Santarém.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Castelino e Alvim sobre a Feira Nacional de Agricultura.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à Lei de Meios para 1973.  



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

 Faz um aparte à intervenção do Sr. Trigo Pereira acerca da formação da juventude portuguesa.  
 Refere-se à recente reforma dos serviços de justiça.  
 Discute, na generalidade e na especialidade, e subscreve, com outros Deputados, várias propostas de 

alterações e uma proposta de aditamento e alterações à proposta de lei de reforma do sistema 
educativo.  

 Faz um aparte à intervenção do Sr. José da Silva acerca da defesa do património arqueológico nacional. 
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Intervém no debate, na generalidade, da proposta de lei sobre o IV Plano de Fomento.  
 Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento.  
 Entra na discussão, na generalidade, da proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio 

da vinha.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha.  
 Faz considerações acerca da indústria de celulose e o fabrico de papel. 


