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ALVES, José Manuel Rodrigues 
(n. 1397 )  

Eleito deputado no círculo eleitoral de Braga pelo Partido Socialista, substi‑
tuiu Agostinho de Jesus Domingues a partir de janeiro de 1976. Filho de Manuel 
Rodrigues Silva e de Áurea Alves de Rodrigues, nasceu em 1937, em Tui, Espanha. 
Com o 2.º ano do Instituto Industrial, trabalhou como empregado de escritório. 
Na sessão de 4 de março (n.º 113), apresentou – com os deputados Adelino Augusto 
Miranda de Andrade e Joaquim de Oliveira Rodrigues – um requerimento dirigido ao 
Ministério da Administração Interna acerca da nomeação (proposta pelo governador 
civil) do presidente da Comissão Administrativa dos Serviços Federados da Região 
de Basto, já homologada pelo Ministério. Alegadamente, teria sido lançada uma 
campanha de difamação contra o presidente da Comissão Administrativa da Câmara 
Municipal de Cabeceiras de Basto, associando ‑o ao MDP/CDE, alimentada pelo Jornal 
de Cabeceiras, cujo diretor (secretário dos Serviços Federados) estaria, alegadamente, 
identificado com o regime deposto. Subscreveu também, na sessão n.º 116, com depu‑
tados do PS, PPD, CDS  e independentes, uma proposta de alteração da designação 
“Assembleia dos Deputados” por “Assembleia da República”. Na sessão n.º 118, apre‑
sentou um requerimento, com o deputado Jerónimo Pereira, dirigido ao Ministério 
da Indústria e Tecnologia, solicitando informações sobre o estado do projeto de fusão 
das empresas de eletricidade e serviços municipalizados. Na sessão n.º 130, subscreveu 
um requerimento assinado por vários deputados, dirigido ao primeiro ‑ministro, solici‑
tando informações no sentido de perceber se teria sido feito tudo o possível para evitar 
o desmantelamento do navio ‑escola Sagres. José Alves esteve presente na sessão de 
votação da Constituição da República Portuguesa (sessão n.º 131, 2 de abril de 1976).
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AMARAL, Diogo Pinto de Freitas do   
(1941 ‑2019) 

Diogo Pinto de Freitas do Amaral, filho de Duarte Pinto de Carvalho Freitas do 
Amaral e de Maria Filomena de Campos Trocado Freitas do Amaral, nasceu na Póvoa de 


