
GABRIEL MAURÍCIO TEIXEIRA 
Legislaturas: II, IV, IX. 
 
Data de nascimento 
 1897-09-22. 
 
Localidade 
 Funchal / Ilha da Madeira. 
 
Data da morte 
 1973-07-24. 
 
Habilitações literárias 
 Curso da Escola Naval. 
 
Profissão 
 Oficial da Armada. 
 
Carreira profissional 
 Alista-se como voluntário no Corpo de Alunos da Armada da Escola Naval (1916); 
 2.º Tenente (1920); 
 1.º Tenente (1924); 
 1.º Capitão do porto de Vila do Conde (1928); 
 1.º Capitão do porto de Porto Amélia � Moçambique (1929); 
 Capitão do porto de Lourenço Marques; 
 Ajudante de Campo do Ministro da Marinha (1935); 
 Capitão-tenente (1936); 
 Subdirector da Direcção de Material de Guerra e Tiro Naval do Ministério da Marinha (1938); 
 Chefe da Repartição de Faróis de Moçambique (1939); 
 Capitão-de-fragata (1940); 
 Capitão-de-mar-e-guerra (1948); 
 Integrou a guarnição e comandou vários navios da Armada. 
 
Carreira político-administrativa 
 Governador do Distrito de Cabo Delgado – Moçambique (1932-1933); 
 Governador de Macau (1940); 
 Governador-Geral de Moçambique (1946-1958); 
 Administrador por parte do Estado do Banco Nacional Ultramarino (1959-1962). 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

II Não existiam círculos nem Comissões permanentes. * 

IV Funchal Colónias; Defesa Nacional. ** 
IX Lisboa Ultramar; Defesa Nacional. 
* Mandato suspenso depois da 2.ª Sessão Legislativa, para desempenhar as funções de Governador de 
Macau. 
** Mandato suspenso depois da 1.ª Sessão Legislativa, para desempenhar as funções de Governador-Geral 
de Moçambique. 
 
Intervenções parlamentares 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Explica os motivos por que apresentou um projecto de lei que foi julgado inconstitucional.  
 Requer elementos de informação sobre a Junta de Exportação do Algodão Colonial e a Comissão 

Reguladora do Comércio do Algodão em Rama.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Refere-se ao projecto de lei que permite a entrada em Portugal, no ano de 1940, aos portugueses 

residentes no estrangeiro, em situação militar irregular.  
 Refere-se à crise económica da Madeira.  
 



IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Envia um requerimento relativo a assuntos que se prendem com os correios e telégrafos.  
 Refere-se à escolha de um português para administrador da zona internacional de Tânger e às 

facilidades estratégicas concedidas nos Açores.  
 Refere-se a ligações ferroviárias de Viseu com Vila da Ponte e à linha do Vale do Vouga até Leixões e ao 

ramal de Santa Comba Dão até Mangualde.   
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1966.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Fala sobre o fomento de um ruralato indígena no ultramar português, especialmente em Moçambique.  
 Fala sobre espécies animais úteis à agricultura.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Refere-se à insuficiente capacidade do metropolitano de Lisboa nas horas de ponta.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de vários artigos da proposta de lei do serviço 

militar.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Agradece o voto de pesar pela morte do seu filho.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1969.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Manuel Nazaré sobre o problema da difusão e 

defesa da língua portuguesa em Moçambique.  
 Refere-se ao projecto de melhoramentos em curso em Macau, em aparte a uma intervenção do Sr. 

Deputado Pacheco Jorge.  


