DELFINO JOSÉ RODRIGUES RIBEIRO
Legislaturas: X, XI.
Data de nascimento
 1930-05-24.
Localidade
 Macau.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa.
Profissão
 Funcionário público.
Carreira profissional
▪ Inicia a carreira profissional como Subdelegado do Procurador da República da Câmara de Lisboa
(1955);
▪ Anos mais tarde, regressa a Macau, onde prosseguiu a carreira;
▪ Director do Arquivo Provincial do Registo Criminal de Macau;
▪ Juiz do Tribunal de Polícia de Macau;
▪ Director e docente dos cursos técnicos da Polícia Judiciária;
▪ Inspector-adjunto da Polícia Judiciária de Macau (1969).
Carreira político-administrativa
 Enquanto estudante, desenvolveu diversas actividades no Centro Universitário da Mocidade Portuguesa;
 Director-geral dos Serviços de Intercâmbios da Mocidade Portuguesa.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
X
Macau
XI
Macau

Comissões
Ultramar (Secretário).
Ultramar.

Intervenções parlamentares
X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)


Faz considerações sobre problemas da província de Macau.



Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Leal de Oliveira manifesta o seu agrado pela promulgação do
Decreto-Lei n.º 420/70, que condiciona a produção, o tráfico e o uso de estupefacientes.
Refere-se à visita a Macau do Sr. Subsecretário de Estado da Administração Ultramarina e à renovação
do mandato do governado daquela província.
Preconiza a renovação da Secretaria dos Negócios Chineses de Macau.
Subscreve a proposta de resolução da Assembleia relativa às contas da Junta do Crédito Público de
1969.
Discute na generalidade a proposta e os projectos da lei de revisão constitucional.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de nova redacção do artigo 8.º da Constituição.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de nova redacção do artigo 89.º da Constituição.
Subscreve, com outros, Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 136.º da Constituição,
participando no debate na especialidade do texto da comissão eventual referente à revisão
constitucional.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)








3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)





Faz um aparte à intervenção do Sr. Gaspar de Carvalho em que este se refere à primeira romagem a
Macau, realizada em Setembro, por iniciativa da Casa de Macau em Lisboa.
Refere-se a problemas de interesse para a província de Macau.
Anuncia o seu aviso prévio sobre a toxicomania.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros.





Subscreve o relatório da comissão eventual designada para estudar a proposta de lei de revisão da Lei
Orgânica do Ultramar Português.
Discute na generalidade a proposta de lei de revisão da Lei Orgânica do Ultramar e subscreve, com
outros Deputados, várias propostas de alteração relativas à mesma proposta de lei.
Discute na especialidade a mesma proposta de lei.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)






Manifestou a sua gratidão e da província de Macau pela renovação do mandato do Governador, general
Nobre de Carvalho.
Efectiva o aviso prévio sobre a toxicomania.
Faz apartes às participações dos Srs. Castro Salazar, Cancela de Abreu e Moura Ramos no aviso prévio
sobre a toxicomania e subscreve, com outros Deputados, uma moção no final do debate.
Participa no debate do aviso prévio sobre a indústria de turismo no desenvolvimento económico e social
do ultramar.
Subscreve, com outros Srs. Deputados, várias propostas de emenda, aditamento, substituição e
eliminação à proposta de lei sobre terras do ultramar.

XI Legislatura (1973-1974)

1.ª Sessão Legislativa (1973-1974)


Discute a moção apresentada pelo Sr. Deputado Neto Miranda em nome e como presidente da Comissão
do Ultramar.

