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O presente projeto destaca-se na biografia pessoal do homenageado, digna de 

reconhecimento por meio da concessão do Título de Cidadão Paulistano. 

Pretende-se homenagear o Dr. Manuel Magno Alves, natural de Oura, Conselho de 
Chaves, em Trás-os-Montes, filho de Antônio Alves e de Maria Teresa Magno - ambos 
trabalhadores na Companhia de Águas Minerais da região. 

Chega ao Brasil em 1955 acompanhado da mãe Maria Teresa e das irmãs Ângela e 
Benilde, por carta de chamada de seu pais que, aqui já estava estabelecido. Foram residir no 
Bairro de Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, conhecido reduto de imigrantes 
portugueses. 

Lá iniciou seus estudos seus estudos primários, culminando com sua graduação na 
área do Direito. 

No ano de 1961, sua mãe dá a luz a seu irmão Nelson, o brasileiro genuíno da família. 

Em 1962 inicia sua carreira profissional, ingressando como office-boy em um grande 
banco à época, galgando vários postos até o cargo de Assistente de Diretoria, e na área 
atuando até 1974, quando se volta para o setor financeiro da área industrial, ingressando em 
uma indústria metalúrgica como Gerente Financeiro, até o ano de 1980. 

No ano de 197 casa-se com Maria Teresa Nunes, união que completou 43 anos. Dessa 
união nasceu em 1977, Ana Carolina e em 1978 nasceu Rodrigo, ambos formados na área do 
Direito. Do casamento de Ana Carolina recebeu duas netas: Maria Eduarda, hoje com 9 anos e 
Mariana, com 4 anos. 

Do casamento de seu filho Rodrigo recebeu um casal de netos: Rodrigo Filho, hoje 
com 5 anos, e Maya, com 1 ano de idade. 

De 1980 a 1991, participa da área imobiliária, com empresa lançadora de loteamentos 
populares em algumas cidades do interior de São Paulo e construindo conjuntos de casas e 
prédios residenciais. 

Em 1992 instala sua banca de advocacia, Magno Advogados Associados, passando a 
atuar junto a indústrias, bancos e financeiras. Nessa banca passaram a atuar seus filhos, tão 
logo, ingressaram na faculdade de direito. Até essa data seu filho é sócio na banca. 

Em 1994 cria a empresa Magno Serviços de Cobrança para prestar serviços a bancos, 
financeiras, indústria e comércio. Empresa que atualmente é dirigida pelo seu filho Rodrigo. 

Em 2007 funda a Lusicred Serviços Financeiros para atuar na área de financiamento 
de veículos e empréstimos pessoais, com exclusividade para um grande banco. 

Em 2009 é eleito para o cargo de Diretor da Casa de Portugal de São Paulo, nela 
exercendo vários cargos. Ainda em 2009 assume o cargo de Diretor Tesoureiro da ANESP - 
Associação Nacional das Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País, sendo 
reeleito sucessivamente, para mandato até 2020. 

Em 2010 cria a empresa Magno Prestadora de Serviços com atuação voltada para o 
segmento educacional, industrial, comercial e de telefonia. 



De 2010 a 2012, exerceu o cargo de Diretor de Relações com o Mercado do Instituto 
de Excelência em Cobrança - IGEOC, Instituto que reúne as empresas de melhores práticas 
nesse segmento. 

Em 2011 é eleito para o cargo de Diretor do Comitê Jurídico do Conselho da 
Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, cargo que exerceu até março deste ano 
de 2018. 

Em 2014 é eleito, para mandato até 2016, Membro Efetivo do Conselho Fiscal do 
SINDANEPS - Sindicato Nacional das Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no 
país. Ainda em 2014 assume o cargo de Membro do Conselho Diretor da Associação 
Comercial de São Paulo - Distrital Mooca, que exerce até o momento. 

Em fevereiro de 2015 é eleito Presidente da Secção de São Paulo do PSD - Partido 
Social Democrata, de Portugal. 

Em abril de 2016 assume o cargo de Diretor Jurídico do SINDIANEPS- Sindicato 
Nacional das Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País, sendo reeleito 
neste exercício de 2018 para novo mandato até 2020. 

Em 15 de agosto de 2017 foi agraciado com a Medalha Constitucionalista, oferecida 
pela Sociedade Veteranos de 1932 - MMDC por iniciativa do Vereador Toninho Paiva. 

Em 29 de agosto de 2017, foi homenageado pelo CONSCRE - Conselho Estadual 
Parlamentar das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras, por sua atuação junto à 
Comunidade Luso-Brasileira. 

Em dezembro de 2017 é nomeado pela Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de 
São Paulo, para integrar a Comissão Especial dos Direitos dos Estrangeiros Presos e 
Egressos, no biênio 2017/2018. 

Em 20 de março de 2018 é eleito para assumir a presidência do Conselho da 
Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo. 

Com a certeza da importância da homenagem ora proposta, conto com meus nobres 
Pares para sua imediata aprovação. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 21/06/2018, p. 100 
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