JOÃO NUNO PIMENTA SERRAS E SILVA PEREIRA
Legislaturas: VIII, IX, X, XI.
Data de nascimento
 1920-07-16
Localidade
 Abrantes / Santarém.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas.
Profissão
 Chefe de secção do Ministério das Corporações e Previdência Social;
 Administrador de empresas.
Carreira profissional
 Delegado do Governo junto da Empresa Hidroeléctrica da Serra da Estrela;
 Chefe de Secção no Ministério das Corporações e Previdência Social;
 Administrador da Hidroeléctrica Portuguesa.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
VIII
Santarém
IX
Santarém
X
Santarém
XI
Santarém

Comissões
Economia (Secretário).
Economia (Secretário).
Legislação e Redacção.
Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais.

Intervenções parlamentares
VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)


Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.



Faz considerações sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963.



Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964 e
subscreve, com outros Srs. Deputados, propostas de alteração aos artigos 3.º e 8.º da mesma proposta
de lei.
Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) e as contas da Junta do
Crédito Público referentes a 1962.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)



4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)




Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases da proposta de lei acerca do
Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1965 e subscreve,
com outros Deputados, propostas de alteração a artigos da mesma proposta de lei.
Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) relativas a 1963.

IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)


Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para
1966.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)




Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas
para 1967 e subscreve com outros Deputados propostas de alteração daquela proposta de lei.
Subscreve com outros Deputados propostas de alteração da proposta de lei sobre o regime jurídico da
caça.
Enuncia as bases de um aviso prévio sobre problemas relativos à política industrial.

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)




Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento e
subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de algumas bases da mesma proposta de lei.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de vários artigos da proposta de lei de
autorização das receitas e despesas para 1968.
Requer que lhe seja fornecido o livro Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia.

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)






Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração, de supressão e de substituição a artigos da
proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1969.
Discute na generalidade a ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 48.757, 48.760 e 48.836.
Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1967.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre produtos da
indústria siderúrgica.

X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)








Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a autorização das receitas e despesas para 1970.
Subscreve os textos da mesma Comissão relativos aos decretos da Assembleia Nacional sobre a colheita
de produtos biológicos humanos para liofilização e conservação por outros processos, sobre a alteração
da Lei n.º 2136, de 11 de Julho de 1968 (Lei do Serviço Militar), sobre a adopção de medidas tendentes
ao desenvolvimento da região de turismo da serra da Estrela e sobre a criação de tribunais de família.
Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1968.
Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional,
sob a forma de resolução, sobre as contas gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público de
1968.
Subscreve os textos da mesma Comissão relativos aos decretos da Assembleia Nacional sobre a
circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas entre o continente e as ilhas adjacentes, sobre
acordos colectivos de comercialização de produtos agrícolas, florestais e pecuários, sobre a assistência
judiciária, sobre crédito de colheita e sobre a protecção da natureza e doe seus recursos.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)
 Requer as publicações Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia e Dez Anos de Política
Externa.


















Regozija-se com as medidas tomadas pelo Governo para a satisfação de algumas necessidades de
Abrantes.
Requer a publicação Vasco da Gama e Suas Viagens de Descobrimentos.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a autorização das receitas e despesas para 1971.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a designação pelas respectivas corporações dos vogais que fazem, parte dos organismos de
coordenação económica em representação das actividades por eles coordenadas.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção do cinema nacional.
Volta a requerer a publicação Vasco da Gama e Suas Viagens de Descobrimentos.
Requer a publicação História da Cartografia Portuguesa.
Requer quatro publicações oficiais.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a actividade de seguros e resseguros.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a actividade teatral.
Requer a publicação da Junta de Investigações do Ultramar intitulada Goa e as Praças do Norte.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional,
sob a forma de resolução, acerca das contas gerais do Estado de 1969.
Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional, sob a forma de
resolução, acerca das contas da Junta do Crédito Público de 1969.
Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre a revisão
constitucional.
Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre liberdade
religiosa.
Subscreve o texto da mesma Comissão, relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre a lei de
imprensa.



Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre reabilitação e
integração social de indivíduos deficientes.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)


















Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre protecção do cinema nacional.
Requer uma publicação.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional,
sob a forma de resolução, acerca da ocorrência de actos subversivos em território nacional.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção respeitante ao decreto da Assembleia
Nacional, sob a forma de resolução, relativo à Convenção sobre a Igualdade de Direitos e Deveres entre
Brasileiros e Portugueses.
Refere-se à exposição de pintura dos mestres do Sardoal e de Abrantes.
Subscreve, com outros Deputados, o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao
decreto da Assembleia Nacional sobre a autorização das receitas e despesas para 1972.
Requer várias publicações.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional sobre defesa da concorrência.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional, sob a forma de resolução, acerca da visita oficial de S. Ex.ª o Presidente da República ao
Brasil.
Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público de 1970.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional sobre organização judiciária.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional, sob forma de resolução, acerca das contas da Junta do Crédito Público de 1970.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional sobre fomento industrial.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional sobre revisão da Lei Orgânica do Ultramar.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)












Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.
Subscreve, com outros Deputados, o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção sobre
registo nacional de identificação.
Tece algumas considerações acerca da visita do Sr. Ministro das Obras Públicas ao concelho de
Abrantes.
Subscreve, com outros Deputados, uma autorização das receitas e despesas para 1973.
Subscreve, com outros Deputados, uma ratificação, sob forma de resolução ao Decreto-Lei n.º 196/72.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção da Assembleia Nacional sobre a
prestação avales peto Estado.
Subscreve, com outros Deputados, o Acordo entre os Estados Membros da Comunidade Europeia do
Carvão e do Aço e a Comunidade Europeia, do Carvão e do Aço, por um lado, e a República Portuguesa,
por outro lado.
Subscreve, com outros Deputados, o Regimento da Assembleia Nacional.
Subscreve, com outros Deputados, o texto definitivo sobre a lei de terras do ultramar.
Subscreve, com outros Deputados, o texto definitivo sobre a reforma do sistema educativo.

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.
Entra na discussão, na generalidade, da proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio
da vinha.

