MANUEL ELIAS TRIGO PEREIRA
Legislaturas: X.
Data de nascimento
 1921-10-28.
Localidade
 Bragança.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Ciências Médico-Veterinárias pela Universidade Técnica de
Lisboa.
Profissão
 Médico veterinário.
Carreira profissional
 Presidente da Direcção da União de Cooperativas de Produtores de Leite.
Carreira político-administrativa
 Vice-presidente da Comissão Distrital de Faro da União Nacional;
 Delegado Distrital da Mocidade Portuguesa em Faro;
 Intendente da Pecuária de Faro;
 Presidente da Comissão Municipal de Turismo de Faro;
 Director da Estação de Fomento Pecuário de Faro.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
X
Faro

Comissões
Economia.

Intervenções parlamentares
X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)








Faz considerações sobre a actividade da pecuária nacional no quadro da economia agrária.
Subscreve, com outros Deputados, dois projectos de lei, um sobre acordos colectivos de comercialização
de produtos agrícolas, florestais ou pecuários e outro sobre o crédito de colheita pelo processo de
warrantagem.
Faz considerações sobre problemas do fomento pecuário.
Discute na generalidade o projecto de lei sobre o crédito de colheita pelo processo de warrantagem.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.
Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao texto sugerido pela Câmara
Corporativa para a referida proposta de lei.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)






Congratula-se com as facilidades concedidas aos criadores de gado para aquisição de rações compostas.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Nunes Mexia aprofunda vários aspectos da crise da
agricultura no momento actual.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Pinho Brandão sobre o preço do milho.
Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a votação da revisão
constitucional se faça sobre o texto sugerido pela comissão eventual.
Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a votação da lei de imprensa se
faça sobre o texto recomendado pela comissão eventual.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)






Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.
Subscreve, com outros Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia sobre a
proposta da Lei de Meios para 1972.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Jorge Correia chama a atenção do Governo para certos
problemas do Algarve a ter em conta na elaboração do IV Plano de Fomento.
Faz considerações acerca da formação profissional agrícola.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre fomento industrial.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)






Tece algumas considerações acerca do fomento pecuário e regozija-se com o Arrolamento Geral do
Gado, mandado fazer pelo Governo.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à Lei de Meios para 1973.
Analisa vários aspectos relacionados com a formação da juventude portuguesa.
Faz um aparte à comunicação do Sr. Penes Claro sobre problemas da juventude.
Aborda as diversas implicações da indústria de pesca.

