
ERNESTO AMARO LOPES SUBTIL 
Legislaturas: IV. 
 
Data de nascimento 
 1899-02-14. 
 
Localidade 
 Alpalhão / Nisa / Portalegre. 
 
Data da morte 
 1984-11-16. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Conservador do Registo Civil. 
 
Carreira profissional 
 Conservador do Registo Civil em Ponte de Sor.  
 Secretário-geral do Governo Civil de Portalegre. 
 
Carreira político-administrativa 
 Encarregado pelo Governo de elaborar o Projecto do Código das Misericórdias (1932); 
 Presidente da Assembleia Geral da Casa do Povo de Alpalhão. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Portalegre Política e Administração Geral e Local (Secretário). 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Envia um requerimento pedindo informações acerca de alunos matriculados nos liceus.  
 Refere-se a assuntos de interesse para Portalegre.  
 Refere-se com palavras de homenagem à figura de D. Nuno Álvares Pereira, lembrando que lhe fosse 

erguida uma estátua em Portalegre.  
 Refere-se ao desenvolvimento da prostituição em Campo Maior.  
 Envia um requerimento pedindo informações sobre o expediente dos governos civis.  
 Refere-se a questões de ensino relativas a Portalegre e a Elvas.  
 Envia um aviso prévio acerca da situação em que se encontram as famílias com direito às pensões de 

preço de sangue, e insiste pela satisfação de um seu requerimento.  
 Diz que os professores primários de Portalegre lhe pediram a sua atenção para a exiguidade dos seus 

vencimentos e refere-se à necessidade de se elevar o abono eventual do funcionalismo, dado o aumento 
do custo de vida.  

 Fala sobre assuntos de instrução de interesse para Portalegre e de carácter geral.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Nunes de Figueiredo relativo ao ensino primário.  
 Realiza o seu aviso prévio acerca da situação das famílias com direito a pensão de preço de sangue, 

enviando uma moção.  
 Fala acerca do sistema de remuneração dos funcionários judiciais e sobre alçadas dos tribunais.  
 Envia um requerimento pedindo certas informações respeitantes à situação em que vivem os 

portugueses em Espanha e os espanhóis em Portugal.  
 Requer informações, pelas instâncias competentes, sobre as penalidades impostas a uns guardas-fiscais 

que há tempo lhe enviaram um telegrama agradecendo-lhe o interesse tomado pela difícil situação dos 
funcionários civis e militares.  



 Diz, a propósito das palavras do Sr. Cortês Lobão, sobre o movimento de 7 de Fevereiro, querer prestar 
as suas homenagens ao Sr. coronel Passos e Sousa, como filho do distrito que ele orador representa, 
pela sua acção de relevo na sufocação desse movimento.  

 Refere-se à próxima canonização do beato João de Brito e à de, em breve, do beato Nuno Álvares 
Pereira, o qual deve ter uma estátua na cidade de Portalegre, pelos motivos que diz.  

 Refere-se ao castigo infligido às praças da guarda-fiscal de Vimioso, a propósito de um telegrama que 
delas recebeu agradecendo o seu interesse pela difícil situação dos funcionários civis e militares.  

3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Fala sobre assuntos que interessam à agricultura.  
 Fala da retirada dia igreja de S. Domingos, da cidade de Elvas, de quadros de valor, que foram 

mandados para o Museu Machado de Castro, que deviam ser restituídos aquela cidade, e mostra desejos 
de que fosse dotada a mesma cidade com novas obras de arte.  

 Discute o projecto de lei do Sr. Antunes Guimarães sobre a guarda rural o fomento da caça e pesca 
desportivas.  

 Requer da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência informações sobre a demora de uma 
escritura para um empréstimo a fazer à Câmara Municipal de Ponte de Sor.  


