
ANTÓNIO MOREIRA LONGO 
Legislaturas: VIII, IX, XI. 
 
Data de nascimento 
 1909-08-04. 
 
Localidade 
 Monte Estoril / Lisboa. 
 
Habilitações literárias 
 3.º Ano do Curso Comercial. 
 
Profissão 
 Despachante oficial; 
 Agricultor. 
 
Carreira profissional 
 Despachante oficial, que complementa com a agricultura (produtor de sisal); 
 Presidente da Comissão de Caça de Cabo Delgado (Moçambique); 
 Presidente da Comissão Técnica de Automobilismo de Cabo Delgado. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Distrital da União Nacional de Cabo Delgado; 
 Presidente da Comissão Municipal de Porto Amélia; 
 Delegado substituto do Procurador da República em Cabo Delgado; 
 Vogal do Conselho Legislativo de Moçambique. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Moçambique Política e Administração Geral e Local. 
IX Moçambique Defesa Nacional. 
XI Moçambique Defesa Nacional. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Refere-se à agressão da União Indiana ao Estado Português da Índia.  
 Faz considerações sobre a atitude da Espanha na O. N. U. relativamente a Angola e os perigos que corre 

Moçambique no extremo norte da sua fronteira.  
 Ocupa-se de alguns problemas de Moçambique.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Faz considerações sobre o Ultramar Português.  
 Fala sobre problemas industriais de Moçambique.  
 Discute a proposta de lei de alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Requer, com outros Srs. Deputados, que seja submetido à ratificação expressa da Assembleia o Decreto-

Lei n.º 45.398, que autoriza, a emissão de um empréstimo externo, amortizável, até ao montante de 15 
milhões de dólares.  

 Participa no debate do aviso prévio sobre política ultramarina do Governo.  
 Toma parte no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Fala sobre diversos aspectos da sua recente visita à Alemanha.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre indústrias extractivas e subscreve, com outros Deputados, a 

moção aprovada no final do mesmo debate.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Refere-se à recente visita dos Ministros da Educação Nacional e do Ultramar a Moçambique.  
 Discute na especialidade a proposta da Lei de Meios para 1966.  



 Refere-se às desgraças ocorridas em Moçambique por causa do ciclone Claude.  
 Ocupa-se do povoamento dos territórios ultramarinos por portugueses da Europa.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Henriques Nazaré sobre o problema habitacional 

das classes economicamente débeis do ultramar.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Alude à visita que o Sr. Ministro da Defesa Nacional fez a Moçambique.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Agradece ao Papa Paulo VI o ter aceite a presença do bispo de Porto Amélia para ser por ele acolitado 

nas cerimónias de Fátima em 13 de Maio e a dádiva que nessa altura fez para a construção de um 
seminário destinado à formação de missionários para Moçambique.  

 Fala sobre o desenvolvimento mineiro, a propósito da publicação do Decreto n.º 48.048, que criou o 
Fundo de Fomento Mineiro Ultramarino.  

 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de vários artigos da proposta de lei do serviço 
militar e discute na generalidade a mesma proposta de lei.  

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Congratula-se com a atitude do Governo em matéria de política ultramarina.  
 Refere-se às ofertas pela África do Sul e Fundação Gulbenkian de aviões-ambulâncias e uma ambulância 

automóvel a utilizar pela Força Aérea Voluntária em Moçambique, na assistência às vítimas do 
terrorismo.  

 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Refere-se à visita do Sr. Ministro do Ultramar a Moçambique, tecendo várias considerações acerca dos 

problemas económicos mais prementes no Estado de Moçambique, sobretudo o problema cambial.  
 Usa da palavra para denunciar os ataques ultimamente dirigidos contra a política ultramarina 

portuguesa.  
 Agradece ao Governo as medidas prometidas para solucionar, num prazo que não será longo, o 

problema das transferências internacionais, salientando a sua importância para Moçambique. 


