
PEDRO AUGUSTO PINTO DA FONSECA BOTELHO NEVES 
Legislaturas: I, II. 
 
Data de nascimento 
 1891-03-30. 
 
Localidade 
 Vialonga / Vila Fraca de Xira / Lisboa. 
 
Data da morte 
 1940-12-07. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia Química. 
 
Profissão 
 Engenheiro Químico; 
 Funcionário público. 
 
Perfil político-ideológico 
 Sidonista; 
 Nacionalista convicto; 
 Corporativista. 
 
Carreira político-administrativa 
 No regresso da I Grande Guerra (em que foi oficial miliciano), foi oficial da PSP em Vila Fraca de Xira; 
 Deputado por Vila Fraca de Xira, para o chamado “Parlamento de Sidónio Pais” (1918); 
 Vogal da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Vila Fraca de Xira; 
 Presidente da Comissão Concelhia de Vila Fraca de Xira da União Nacional; 
 Comandante de Terço da Legião Portuguesa, em serviço no Comando Geral; 
 Director de serviços e Secretário-geral interino do INTP, em estreita colaboração com Pedro Teotónio 

Pereira, de quem era cunhado; 
 Vogal do Conselho Técnico da Junta de Colonização Interna; 
 Vogal do Conselho Técnico Superior das Indústrias; 
 Vogal do Conselho Técnico Corporativo do Comércio e Indústria; 
 Representante de Portugal na Conferência de Inspectores do Trabalho em Haia (1936). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. * 

* Morreu depois da 2.ª Sessão Legislativa.  
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Participa na discussão da proposta de lei n.º 4, relativa às instituições de previdência social.  
 Entra no debate do projecto de lei do Sr. Araújo Correia, relativo à cultura popular em Portugal. 
 Entra na discussão e debate da ratificação do Decreto-Lei n.º 25 126, respeitante à produção 

cerealífera. 
 Debate o projecto de lei do Sr. Garcia Pereira, sobre a dissolução de concentrações económicas. 
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Discute o projecto de lei do Sr. Diniz da Fonseca, sobre cultura popular, e manda uma proposta de 

aditamento.  
 Discute o projecto de lei relativo à colocação dos diplomados pelas escolas do ensino técnico 

profissional.  
 Trata do projecto de lei referente à transferência para companhias de seguros da responsabilidade dos 

proprietários de automóveis.  
 Discute o projecto de lei acerca do seguro obrigatório para os automóveis.  



 Discute os projectos de lei referentes à dissolução das coligações económicas.  
 Envia um aviso prévio acerca do problema de ligação das duas margens do Tejo.  
 Fala sobre a proposta de lei referente aos acidentes de trabalho.  
 Realiza o seu aviso prévio acerca da ponte sobre o Tejo e manda uma moção.  
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Discute a proposta de lei relativa aos petróleos brutos.  
 Fala acerca da proposta de lei sobre hidráulica agrícola.  
 Fala sobre a proposta de lei respeitante às Casas dos Pescadores e envia propostas de alteração.  
 Fala sobre a proposta de lei dos contratos de prestação de serviços.  
 Discute a proposta de lei relativa ao condicionamento industrial.  
 Discute o projecto de lei que altera a lei que diz respeito à destilação e importação dos petróleos brutos.  
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Almeida Garrett acerca da questão dos azeites.  
 Fala sobre a proposta de lei relativa à propriedade industrial.  
 Fala acerca do aviso prévio do Sr. Almeida Garrett relativo à indústria resineira.  
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Associa-se às palavras de homenagem proferidas pelo Sr. Proença Duarte à memória de Sidónio Pais.  
 Fala acerca da proposta da lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1939.  
 Fala sobre a ratificação do decreto-lei n.º 29.390, relativo aos Grémios Concelhios dos Comerciantes de 

Carnes do distrito de Lisboa.  
 Fala num acidente de mar que vitimou um grupo de pescadores na Nazaré e na necessidade, ali, de um 

porto de abrigo para tais sinistros se evitarem.  
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Mário de Figueiredo relativo ao corporativismo.  
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Abel Varzim relativo aos sindicatos nacionais.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Fala sobre a proposta de lei relativa à exploração de pedreiras.  
 Refere-se às cheias e inundações no Ribatejo.  
 Fala na mudança da hora, a propósito de certos inconvenientes que nela vê quanto ao começo dos 

trabalhos escolares.  
 Fala sobre o aviso prévio relativo ao desemprego.  
 Refere-se de novo ao horário escolar em relação com a mudança da hora.  
 Fala sobre a proposta de lei que trata da aplicação de um imposto a certos capitais e da equiparação de 

dívidas, e envia uma emenda.  


