HENRIQUE VEIGA DE MACEDO
Legislaturas: VIII, IX, X, XI.
Data de nascimento
 1914-04-27.
Localidade
 Santa Maria de Lamas / Feira / Aveiro.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1939).
Profissão
 Alto funcionário público.
Carreira político-administrativa
 Subdelegado do INTP no Porto e depois em Braga (1940);
 Presidente da Caixa de Abono de Família do Distrito de Braga; Delegado no Norte da Federação dos
Serviços Médico-Sociais; Vice-presidente da Federação das Caixas de Previdência – Habitações
Económicas (1942-1945);
 Agente do Ministério Público no Tribunal de Trabalho da Covilhã;
 Representante do INTP na Junta Consultiva dos Portos do Douro e Leixões (1948-1055);
 Subsecretário de Estado da Educação Nacional (1949-1955);
 Ministro das Corporações e Previdência Social (1955-1961);
 Presidente da Comissão Executiva da União Nacional (1961-1965);
 Presidente da Federação das Caixas de Previdência (1965);
 Director-Geral do Trabalho e Corporações (1965).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
VIII
Lisboa
IX
Aveiro
X
Aveiro
XI

Aveiro

Comissões
Trabalho, Previdência e Assistência Social (Presidente); Legislação e Redacção.
Trabalho, Previdência e Assistência Social (Presidente); Legislação e Redacção.
Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais
(Presidente); Legislação e Redacção.
Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais
(Presidente); Legislação e Redacção.

Intervenções parlamentares
VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)







Refere-se à eleição do Sr. Mário de Figueiredo para presidente da Assembleia Nacional e faz o elogio da
acção do Sr. Albino dos Reis nas legislaturas anteriores.
Faz considerações sobre a invasão e ocupação de Goa pela União Indiana.
Faz considerações a propósito da promulgação do novo Código de Processo Civil.
Discute as propostas de lei sobre a previdência social e Estatuto da Saúde e Assistência.
Ocupa-se do problema das doenças profissionais.
Volta a usar da palavra, sobre as referidas propostas de lei.
Discute exaustivamente a proposta de lei relativa à reforma da previdência.




Discute pormenorizadamente a proposta de lei sobre saúde e assistência.
Discute a proposta de lei sobre saúde mental.



Anuncia, em seu nome e no de outros Srs. Deputados, um aviso prévio de apoio à política ultramarina
do Governo
Efectiva o mesmo aviso prévio e subscreve, com outros Srs. Deputados, uma moção sobre o mesmo
assunto.
Requer, com outros Srs. Deputados, que seja submetido à ratificação expressa da Assembleia o DecretoLei n.º 45.398, que autoriza a emissão de um empréstimo externo, amortizável, até ao montante de 15
milhões de dólares.



2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)









Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a autorização das receitas e despesas para 1964.
Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre reembolsos
dos custos de linhas novas de energia eléctrica.
Evoca a memória do alferes José Carlos Godinho Ferreira de Almeida no 3.º aniversário da sua morte,
na Guiné.
Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção relativos aos decretos da Assembleia
Nacional sobre as Contas Gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público.

4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)








Refere-se à viagem do Chefe do Estado a Angola, Moçambique e ilha do Príncipe.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei acerca do Plano
Intercalar de Fomento para 1965-1967.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre o Plano Intercalar de Fomento.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1965.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a propriedade da farmácia.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre o regime jurídico dos acidentes de trabalho e das
doenças profissionais.
Subscreve os textos aprovados pela Comissão de Legislação e Redacção sobre os decretos da
Assembleia Nacional acerca das Contas Gerais do Estado e das contas da Junta do Crédito Público de
1963, acerca do uso de acendedores e isqueiros e acerca de acidentes de trabalho e doenças
profissionais.

IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)




Recorda a vida e a obra de D. Manuel Trindade Salgueiro, arcebispo de Évora, recentemente falecido.
Discute na especialidade a proposta da Lei de Meios para 1966.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional
sobre a autorização das receitas e despesas para 1966, sobre preferência dos cônjuges no provimento
de lugares do ensino primário, sobre mar territorial e zona contígua e sobre as contas da Junta do
Crédito Público e sobre as Contas Gerais do Estado relativas a 1964.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)



Associa-se às palavras do Sr. Deputado Marques Teixeira, de homenagem ao Sr. Dr. Alberto Pinheiro
Torres, a propósito do debate do aviso prévio sobre educação da juventude.
Evoca a vida e obra de frei Diogo Crespo, falecido recentemente.

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)











Assinala a criação de um estabelecimento de ensino liceal em Espinho.
Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento,
subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de algumas bases da mesma proposta de lei e
discute na especialidade a mesma proposta de lei.
Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca do decreto da Assembleia Nacional
sobre o III Plano de Fomento e sobre a autorização das receitas e despesas para 1968.
Agradece o voto de pesar expresso pelo Sr. Presidente, em nome da Assembleia, pela morte do seu pai.
Faz considerações sobre o problema do ensino técnico e profissional no distrito de Aveiro, em aparte a
uma intervenção do Sr. Alves Moreira sobre o assunto.
Discute na especialidade alguns artigos da proposta de lei do serviço militar.
Faz considerações acerca da criação de serviços públicos novos em detrimento dos antigos, em aparte à
intervenção do Sr. Vaz Pires na efectivação do seu aviso prévio sobre o ensino liceal a cargo do Estado.
Faz considerações sobre a difusão da língua portuguesa no ultramar, em aparte a uma intervenção da
Sr. ª D. Custódia Lopes no debate do mesmo aviso prévio.
Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca do decreto da Assembleia Nacional
sobre a Lei do Serviço Militar e sobre as contas gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público
de 1966.

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)



Apoia as palavras do Sr. Alves Moreira, no debate da Lei de Meios, sobre a necessidade de dotar o
distrito de Aveiro com maior número de estabelecimentos de ensino.
Subscreve, com outros Deputados, o texto do decreto da Assembleia Nacional sobre a autorização das
receitas e despesas para 1909, elaborado pela Comissão de Legislação e Redacção.

















Subscreve, com outros Deputados, o texto do decreto da Assembleia Nacional sobre alterações à lei
eleitoral, elaborado pela Comissão de Legislação e Redacção.
Refere aspectos relacionados com as taxas de analfabetismo, em aparte à intervenção do Sr. Pinto de
Mesquita no debate na generalidade da proposta de lei sobre alterações à lei eleitoral.
Requer a generalização do debate do aviso prévio do Sr. Deputado Manuel Nazaré sobre o problema da
difusão e defesa da língua portuguesa em Moçambique, participa no mesmo debate e sugere uma
emenda que subscreve, com outros Deputadas, ao último número da moção apresentada pelo avisante
no encerramento do debate.
Subscreve, com outros Deputados, os textos dos decretos da Assembleia Nacional sobre o
estabelecimento de normas tendentes a imprimir maior celeridade à justiça penal, do decreto acerca da
alteração da Lei n.º 2114, de 15 de Junho de 1962 e do decreto sobre a alteração do artigo 667.º do
Código de Processo Penal, elaborados pela Comissão de Legislação e Redacção.
Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Agostinho Cardoso sobre os problemas da
população idosa no nosso país, do fenómeno do envelhecimento da população e da política da velhice e
subscreve, com outros Deputados, e justifica uma moção sobre o referido aviso prévio.
Presta esclarecimentos em aparte a uma intervenção do Sr. Amaral Neto sobre a anunciada revisão do
regime jurídico do contrato individual de trabalho.
Propõe, com outros Deputados, para 2.º Vice-presidente o Sr. Deputado Castro Fernandes.
Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e
a previdência rural, requer que a discussão na especialidade da referida proposta de lei incida sobre o
texto do parecer da Câmara Corporativa e participa no debate e subscreve, com outros Deputados,
propostas de substituição, de alteração e de emenda da referida proposta de lei.
Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional,
sob a forma de resolução, sobre as contas gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público de
1967.
Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional
sobre declaração de utilidade pública das expropriações requeridas por empresas que explorem
indústrias de interesse nacional, sobre produtos da indústria siderúrgica, sobre o regime jurídico das
expropriações muito urgentes e sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência rural.

X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)

















Felicita o Sr. Deputado Carlos Monteiro do Amaral Neto pela sua eleição para o cargo de Presidente da
Assembleia Nacional e faz o elogio do falecido Presidente Prof. Mário de Figueiredo.
Faz um aparte às considerações do Sr. Pinto Leite sobre o problema da defesa nacional, no debate da
Lei de Meios.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a autorização das receitas e despesas para 1970.
Faz um aparte a uma intervenção do Sr. Silva Mendes em que é evocada a figura do poeta José Régio,
recentemente falecido.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a colheita de produtos biológicos humanos para liofilização e conservação por outros processos.
Presta homenagem à memória do jornalista Óscar Pacheco.
Refere-se à acção da Secretaria de Estado da Indústria.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a alteração da Lei n.º 2135, de 11 de Julho de 1968 (Lei do Serviço Militar).
Faz considerações acerca do novo regime de recrutamento e acesso do professorado universitário.
Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção relativos aos decretos da Assembleia
Nacional sobre a adopção de medidas tendentes ao desenvolvimento da região de turismo da serra da
Estrela e sobre a criação de tribunais de família.
Assinala a recente visita do Sr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações ao distrito de Aveiro.
Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e
a sociedade moderna.
Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional,
sob a forma de resolução, sobre as contas gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público de
1968.
Subscreve os textos da mesma Comissão relativos aos decretos da Assembleia Nacional sobre a
circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas entre o continente e as ilhas adjacentes, sobre
acordos colectivos de comercialização de produtos agrícolas, florestais e pecuários, sobre a assistência
judiciária, sobre crédito de colheita e sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)

























Refere-se a recente visita de um grupo de Deputados a Angola e a S. Tomé e Príncipe.
Discute na generalidade o projecto de lei sobre a designação, pelas respectivas corporações, dos vogais
que fazem parte dos organismos de coordenação económica em representação das actividades por eles
coordenadas.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a autorização das receitas e despesas para 1971.
Discute na generalidade as propostas de lei sobre a protecção do cinema nacional e a actividade teatral.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a designação, pelas respectivas corporações, dos vogais que fazem parte dos organismos de
coordenação económica em representação das actividades por eles coordenadas.
Apresenta, no debate na generalidade das propostas de lei sobre a protecção do cinema nacional e
sobre a actividade teatral, o parecer da Comissão de Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses
Espirituais e Morais, subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração e intervém na
discussão na especialidade da referida proposta de lei.
Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a protecção do
cinema nacional e intervém na respectiva discussão na especialidade.
Faz um aparte à intervenção em que a Sr. a D. Custódia Lopes preconiza o incremento do ensino da
língua portuguesa no ultramar, particularizando aspectos do problema em Moçambique.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a actividade de seguros e resseguros.
Presta homenagem à memória do Deputado Dr. Antão Santos da Cunha, falecido na véspera da
interrupção dos trabalhos da Assembleia.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a actividade teatral.
Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.
Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.
Subscreve, como membro da comissão eventual, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre
liberdade religiosa.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional,
sob a forma de resolução, acerca das contas gerais do Estado de 1969.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional,
sob a forma de resolução, acerca das contas da Junta do Crédito Público de 1969.
Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre a revisão
constitucional.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre liberdade religiosa.
Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre a lei de
imprensa.
Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre reabilitação e
integração social de indivíduos deficientes.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)










Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre protecção do cinema nacional.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional,
sob a forma de resolução, acerca da ocorrência de actos subversivos em território nacional.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção respeitante ao decreto da Assembleia
Nacional, sob a forma de resolução, relativo à Convenção sobre a Igualdade de Direitos e. Deveres entre
Brasileiros e Portugueses.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional sobre a autorização das receitas e despesas para 1972.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional sobre defesa da concorrência.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional, sob a forma de resolução, acerca da visita oficial de S. Ex.ª o Presidente da República ao
Brasil.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional sobre organização judiciária.






Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional, sob a forma de resolução, acerca das contas da Junta do Crédito Público de 1970.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional sobre fomento industrial.
Subscreve o texto aprovado peia Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional sobre emprego de trabalhadores estrangeiros.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia
Nacional sobre revisão da Lei Orgânica do Ultramar.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)


















Refere-se à concessão que foi conferida da grã-cruz da Ordem de Cristo ao Sr. Presidente.
Subscreve, coei outros Deputados, a lista dos três vice-presidentes e dos dois secretários.
Subscreve o parecer da comissão eventual eleita para rever o Regimento da Assembleia Nacional.
Subscreve as propostas de alteração ao Regimento da Assembleia Nacional apresentadas pela comissão
eventual.
Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção da Assembleia Nacional sobre
prestação de avales pelo Estado.
Subscreve, com outros Deputados, o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção, sobre
registo nacional de identificação.
Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de nova redacção e acrescentamento de um novo
parágrafo ao Regimento.
Discute, na generalidade e na especialidade, as propostas de alteração ao Regimento da Assembleia
Nacional e subscreve, com outros Deputados, várias novas redacções e muitas propostas de eliminação,
de aditamento e de emenda ao Regimento da Assembleia Nacional.
Congratula-se com a integração dos novos benefícios do regime geral da Previdência no Regulamento
da Previdência, Abono de Família e Acção Social dos sócios efectivos das Casas dos Pescadores.
Tece várias considerações sobre política geral, nomeadamente no respeitante à política ultramarina.
Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração e aditamento à proposta de lei da
reforma do sistema educativo, que discuta, na generalidade e na especialidade.
Subscreve, com outros Deputadas, o Acordo entre os Estados Membros da Comunidade Europeia do
Carvão e do Aço e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por um lado e a República Portuguesa,
por outro lado.
Subscreve, com outros Deputados, o Regimento da Assembleia Nacional.
Subscreve, com outros Deputados, o texto definitivo sobre a lei de terras do ultramar.
Subscreve, com outros Deputados, o texto definitivo sobre a reforma do sistema educativo.

XI Legislatura (1973-1974)

1.ª Sessão Legislativa (1973-1974)







Congratula-se com a reeleição do Sr. Presidente e homenageia a figura do candidato a Deputado Sr.
Pontífice Sousa, falecido, em brutal acidente de automóvel, na última campanha eleitoral.
Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento.
Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha.
Refere-se à recente visita a Espanha do Sr. Ministro das Corporações e Segurança Social.
Participa no debate, na especialidade, da proposta de lei sobre transplantações de tecidos ou órgãos de
pessoas vivas.

