
MANUEL MARIA DE LACERDA DE SOUSA AROSO 
Legislaturas: VI, VII. 
 
Data de nascimento 
 1916-08-17. 
 
Localidade 
 Matosinhos / Porto. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia civil. 
 
Profissão 
 Gerente comercial. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Câmara Municipal de Lourenço Marques (Moçambique). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VI Moçambique Negócios Estrangeiros; Ultramar. 
VII Moçambique Ultramar. 
 
Intervenções parlamentares 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute o artigo 15.º da proposta de Lei de Meios para 1954.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a unificação da indústria de seguros.  
 Refere-se à Convenção entre o Governo de Portugal e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da 

Irlanda do Norte acerca do porto da Beira e dos caminhos de ferro que o servem.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Aprecia o Acordo relativo à fronteira de Moçambique com a Niassalândia.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre alterações à Lei Orgânica do Ultramar.  
 Regozija-se com a publicação de uma portaria que preserva o valor histórico, artístico e arqueológico da 

ilha de Moçambique.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à alteração e revisão do Plano de Fomento. 
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei relativa às actividades gimnodesportivas 

nas províncias ultramarinas.  
 Louva a acção do pessoal encarregado receber e montar os serviços do caminho de ferro e porto de 

Mormugão. 
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Chama a atenção do Governo para a necessidade de atender à indústria hoteleira e turismo nas 

províncias ultramarinas. 
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Enaltece o Significado da vitória em Montreux da selecção de hóquei em patins de Lourenço Marques.  
 Requer informações sobre a produção e comércio de algodão e produtos manufacturados desta matéria-

prima entre a metrópole e o ultramar.  
 Requer elementos sobre o diploma legislativo que estabelece a contribuição predial progressiva sobre 

terrenos devolutos em Lourenço Marques e sobre os resultados da sua publicação. 
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1959.  
 Refere-se à missão das forças aéreas nas províncias ultramarinas portuguesas. 
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Refere-se à situação do funcionalismo ultramarino. 
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Não regista intervenções. 


