MANUEL DE AMORIM DE SOUSA MENESES
Legislaturas: VIII, IX.
Data de nascimento
 1921-07-07.
Localidade
 Angra do Heroísmo / Açores.
Habilitações literárias
 Curso militar.
Profissão
 Oficial do Exército.
Carreira profissional
 Professor do Instituto de Altos Estudos Militares;
 Chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Terceira;
 Adjunto de Operações de Defesa Nacional;
 Subchefe e Chefe do Estado-Maior da Região Militar e do Comando-Chefe de Moçambique (1969-1971);
 Comandante do Regimento de Infantaria n.º 2.

Depois do 25 de Abril de 1974:






Chefe do Estado-Maior do Comando-Chefe de Moçambique;
Depois de promovido a General, foi Comandante Militar dos Açores;
Comandante Geral da Guarda Fiscal;
Director do Instituto de Altos Estudos Militares.

Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
VIII
Angra do Heroísmo
IX
Angra do Heroísmo

Comissões
Defesa Nacional (Secretário); Contas Públicas.
Defesa Nacional (Secretário); Contas Públicas.

Intervenções parlamentares
VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)



Faz considerações sobre a acção psicossocial do Exército em Angola.
Refere-se às considerações do Sr. Vítor Barros sobre a política portuguesa seguida em África.
Requer à Secretaria de Estado da Agricultura e Junta Nacional dos Produtos Pecuários várias
informações sobre o desenvolvimento pecuário dos Açores.
Requer que se dê por terminada a discussão da base I da proposta de lei sobre o arrendamento da
propriedade rústica e se passe à votação respectiva.
Refere-se às comunicações marítimas e aéreas dos Açores.







Discute a proposta de lei sobre saúde mental.
Discute as Contas Gerais do Estado relativas a 1961.
Requer lhe seja enviada a obra «Dez Anos de Política Externa», vols. I e II.
Requer lhe sejam fornecidos os elementos solicitados no requerimento de 14 de Fevereiro de 1962.
Discute a proposta de lei de alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.




Participa no debate do aviso prévio sobre política ultramarina do Governo.
Faz considerações sobre o funcionamento do serviço psicotécnico do Ministério do Exército, em aparte à
intervenção do Sr. Sousa Birne no debate do aviso prévio sobre a educação nacional.
Refere-se aos fenómenos sísmicos ocorridos na ilha de S. Jorge, Açores.
Participa no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para a
enfrentar.
Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas acerca das contas da Junta do Crédito Público
referentes a 1962.






2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)





4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)


Comenta recentes declarações do primeiro-ministro britânico sobre o fornecimento de armas a Portugal.










Discute na especialidade a proposta de lei sobre a propriedade da farmácia.
Discute na especialidade o projecto de lei sobre o uso de acendedores c isqueiros.
Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as Contas Gerais do Estado de 1968
(metrópole).
Subscreve o parecer da mesma Comissão sobre as Contas Gerais do Estado de 1963 (ultramar).
Subscreve o parecer da mesma Comissão acerca das contas da Junta do Crédito Público referentes a
1963.
Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público relativas a
1963.
Subscreve uma proposta de resolução sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) de
1963.
Aborda questões respeitantes ao desenvolvimento dos Açores.

IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)



Subscreve
referentes
Subscreve
Subscreve




Fala sobre a construção do porto de abrigo da ilha Terceira.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.




Discute na generalidade a proposta de lei de elaboração e execução do III Plano de Fomento.
Encerra o debate na generalidade da proposta de lei do serviço militar, discute na especialidade vários
artigos da mesma proposta de lei e subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de vários
artigos da mesma proposta de lei.
No fim do debate na especialidade, enaltece a forma como a Comissão de Defesa Nacional e o Plenário
discutiram e votaram a proposta de lei, agradecendo aos Srs. Barbieri Cardoso e Soares da Fonseca e ao
Sr. Presidente a superior orientação que deram nas várias fases do trabalho da Assembleia.
Subscreve os pareceres da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1966,
metrópole, sobre as contas gerais do Estado de 1966, ultramar, e sobre as contas da Junta do Crédito
Público de 1966.



o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas da Junta do Crédito Público
a 1966.
o parecer da mesma Comissão sobre as Contas Gerais do Estado de 1964, metrópole.
o parecer da mesma Comissão sobre as Contas Gerais do Estado de 1964, ultramar.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)





4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)










Trata do problema das comunicações aéreas dos Açores e da política nacional de transportes aéreos.
Requer que lhe sejam fornecidas várias publicações oficiais.
Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado, metrópole.
Subscreve o parecer da mesma Comissão sobre as contas gerais do Estado, ultramar.
Subscreve o parecer da mesma Comissão sobre as contas da Junta do Crédito Público referentes ao ano
de 1967.
Em aparte levanta uma objecção ao pedido formulado pelo Sr. Nunes Barata relativamente à
restauração da Região Militar de Coimbra.
Em aparte a uma intervenção do Sr. Pinto de Mesquita sobre questões de ordem política, presta
homenagem ao apoio das senhoras do Movimento Nacional Feminino e da Cruz Vermelha aos soldados
que combatem no ultramar.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência
rural.

