
NICOLAU MARTINS NUNES 
Legislaturas: XI. 
 
Data de nascimento 
 1929-11-29. 
 
Localidade 
 Bissau / Guiné. 
 
Habilitações literárias 
 Curso geral dos liceus, Curso Comercial e Curso de Ciências Económicas 

(por correspondência). 
 
Profissão 
 Funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Escriturário de 1.ª classe do quadro dos Serviços de Administração Civil; 
 Secretário da Câmara Municipal de Bolama (Guiné). 
 
Carreira político-administrativa 
 Integrou a Acção Nacional Popular, através da “Liga Popular dos Guinéus”, de cuja Comissão Central foi 

Presidente, inserida na campanha promovida por Spínola «Por Uma Guiné Melhor»; 
 Vice-presidente da Comissão Provincial da Guiné da Acção Nacional Popular. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Guiné * 
XI Guiné Ultramar. 
* Eleito em eleição suplementar (1972-07-26), para suprir a vaga aberta com a morte de James Pinto Bull 
em 26 de Julho de 1970. Ocupou as funções a partir da 3.ª Sessão Legislativa. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Faz uma síntese da sua futura actividade parlamentar na defesa da província da Guiné de que foi eleito 

representante.  
 Refere-se à sua deslocação à Guiné integrado na comitiva do Sr. Ministro do Ultramar na sua visita 

àquela província.  
 Refere-se ao regozijo do povo da Guiné pela recondução do Sr. General António de Spínola no cargo de 

Governador e comandante-chefe daquela província.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei de revisão da Lei 

Orgânica do Ultramar e discute na generalidade a mesma proposta de lei.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Analisa vários problemas da província da Guiné e, nomeadamente, a aprovação do seu estatuto político.  
 Agradece ao Governo em nome do funcionalismo da Guiné, a concessão do subsídio eventual.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Reafirma novamente, em nome do povo da Guiné, o apoio incondicional à política ultramarina do 

Governo e felicita o Governador e comandante-chefe das Forças Armadas da Guiné, aproveitando a 
ocasião para agradecer à Fundação Calouste Gulbenkian o apoio dado à província.  

 Tece algumas considerações a propósito de um artigo publicado no jornal A Voz da Guiné sobre uma 
suposta visita de uma missão da O.N.U. aos territórios ditos libertados da Guiné Portuguesa.  

 Participa no debate do aviso prévio sobre a indústria do turismo no desenvolvimento económico e social 
do ultramar.  

 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de emenda e de aditamento, uma de substituição e 
outra de eliminação, às bases da proposta de lei sobre terras do ultramar, que discute, na generalidade.  

 Discute, na generalidade, a proposta de lei de reforma do sistema educativo.  
 
 



XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Aborda as relações entre os cidadãos de diferentes origens que compõem a Nação, sugerindo diversas 

medidas no sentido da sua melhoria.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1974.  
 Discute a moção apresentada pelo Sr. Deputado Neto Miranda em nome e como presidente da Comissão 

do Ultramar. 


