
ABEL VARZIM DA CUNHA E SILVA 
Legislaturas: II. 
 
Data de nascimento 
 1902-04-29. 
 
Localidade 
 Cristelo / Barcelos / Braga. 
 
Data da morte 
 1964. 
 
Habilitações literárias 
 Curso de Teologia do Seminário; 
 Doutoramento em Ciências Político-Sociais pela Universidade de Lovaina (1934). 
 
Profissão 
 Sacerdote católico. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico; 
 Redigiu, com o Padre Manuel Rocha, as Bases da Acção Católica Portuguesa, aprovada pelo episcopado 

português em 1933; 
 Em Portugal, ingressou nos Serviços Centrais da Acção Católica Portuguesa, colaborando com 

Monsenhor Lopes da Cruz no diário católico Novidades e no lançamento da Rádio Renascença; 
 Polemizou com Rolão Preto, afirmando que o Nacional-Sindicalismo era incompatível com a doutrina 

social da Igreja; 
 Fundou e foi o principal dinamizador e redactor do jornal O Trabalhador, órgão da Juventude Operária 

Católica e da Liga Operária Católica (1934). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

II Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 
 
Intervenções parlamentares 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Requer nota dos estrangeiros exercendo a sua actividade no Pais e dos portugueses naturalizados 

estrangeiros que estão no País ao serviço de empresas estrangeiras.  
 Diz como o seu nome deve ser transcrito no «Diário das Sessões», quando fala.  
 Refere-se aos emolumentos exigidos pelo registo civil nos casamentos.  
 Fala sobre o projecto de lei relativo à assistência de menores aos cinemas e teatros.  
 Envia um aviso prévio acerca da organização sindical corporativa.  
 Requer informações acerca das fiscalizações efectuadas junto de certas fábricas de fiação, nota das que 

funcionam, operários que possuem e salários e horário de trabalho das minas de Cabração.  
 Manifesta o seu pesar pelo falecimento de Sua Santidade o Papa Pio XI.  
 Fala na propaganda que se faz contra a natalidade.  
 Realiza o seu aviso prévio acerca dos sindicatos nacionais.  
 Envia uma moção sobre o seu aviso prévio.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Requer informações por várias instâncias oficiais acerca do Fundo de Desemprego.  
 Fala acerca do decreto-lei n.º 30.135, que trata da orientação e coordenação dos estabelecimentos de 

educação para o serviço social.  
 Fala sobre o aviso prévio referente ao desemprego.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Fala acerca da Concordata e do Acordo Missionário celebrados com a Santa Sé.  
 Fala sobre o decreto-lei n.º 31.107, que insere várias disposições relativas ao casamento dos militares 

em serviço activo.  
 



4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Entra na discussão da proposta de lei criando o imposto sobre os lucros extraordinários de guerra.  
 Fala, na especialidade, sobre esta proposta de lei. 


