
MANUEL VALENTE SANCHES 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1925-01-20. 
 
Localidade 
 Aldeia da Ribeira / Sabugal / Guarda. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. 
 
Profissão 
 Advogado; 
 
Carreira profissional 
 Preceptor da Casa Pia de Lisboa; 
 Aspirante de Secretário do Asilo da Mendicidade de Lisboa (Alcobaça); 
 Professor no Externato Ramalho Ortigão nas Caldas da Rainha; 
 Chefe da Secretaria do Hospital Rainha D. Leonor, na mesma cidade; 
 Membro da Mesa da Santa Casa da Misericórdia das Caldas (1965); 
 Presidente da Comissão Instaladora do Centro Hospitalar das Caldas da Rainha. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Leiria Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
XI Leiria Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Acentua a necessidade de se ultimarem os trabalhos da Reforma Administrativa.  
 Refere-se à criação do departamento termal na Direcção-Geral do Turismo, para incremento da riqueza 

das nascentes de água mineromedicinal com finalidade terapêutica e turística.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Pronuncia-se sobre as medidas restritivas da exportação de vinhos da metrópole para o ultramar, 

nomeadamente para Angola e Moçambique, a fim de impedir o agravamento da respectiva situação 
cambial.  

 Faz considerações sobre problemas do ensino primário.  
 Assinala a inauguração nas Caldas da Rainha, pelo Sr. Presidente da República, de uma estátua do 

Marechal Carmona, pondo em foco a admiração que o povo daquele concelho nutria pelo antigo Chefe 
do Estado, em virtude dos inúmeros benefícios que lhe ficou devendo.  

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Refere-se a vários assuntos de interesse para a região das Caldas da Rainha.  
 Refere-se à necessidade de reestruturação da organização corporativa.  
 Louva a actuação do Sr. Presidente do Conselho no sector de educação e refere-se à visita do Sr. 

Ministro dia Educação Nacional ao distrito de Leiria.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo à proposta de lei 

sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Apresenta um requerimento acerca de caixas de previdência e abono de família.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Preconiza várias medidas tendentes a transformar e modernizar as estruturas produtivas e sociais.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à proposta de lei de terras do ultramar.  
 
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. 


