
ALBERTO MARIA RIBEIRO DE MEIRELES 
Legislaturas: VIII, X. 
 
Data de nascimento 
 1912-11-14. 
 
Localidade 
 Foz do Douro / Porto. 
 
Data da morte 
 1996-01-19. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1935). 
 
Profissão 
 Magistrado; 
 Funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Subdelegado e Delegado do INTP no Porto, Braga, Faro e Viana do Castelo; 
 Juiz do Tribunal de Trabalho no Porto, Coimbra e Viana do Castelo; 
 Presidente da Comissão Arbitral do Porto da Direcção-Geral de Assistência; 
 Presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes; 
 Presidente das Caixas de Abono de Família dos Distritos do Porto e Viana do Castelo; 
 Membro do Conselho Fiscal da Hidroeléctrica do Douro. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente a Comissão Distrital de Viana do Castelo da União Nacional; 
 Vogal da Comissão Distrital do Porto da União Nacional. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Porto Finanças. 
X Porto Contas Públicas. * 

* Não foi incluído na IX Legislatura porque o Ministro da Saúde, de quem à data dependia, enquanto 
funcionário público, negou a necessária autorização, facto de que se queixou por carta a Salazar. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1962.  
 Chama a atenção para o preço do vinho de mesa nos estabelecimentos hoteleiros e similares.  
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Discute a da proposta de lei relativa à organização judiciária.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963.  
 Discute a proposta de lei sobre e assistência.  
 Requer vários elementos, a fornecer pelo Ministério das Finanças, sobre transferência para a entidade 

seguradora dos riscos de responsabilidade por acidentes de viação.  
 Requer um exemplar da obra «Dez Anos de Política Externa», a fornecer pela Imprensa Nacional.  
 Requer vários elementos, a fornecer pelo Ministério das Finanças, sobre licenças e autos de acendedores 

de isqueiros.  
 Discute a proposta de lei sobre saúde mental.  
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu relativo a acidentes de viação.  
 Solicita ao Governo que os serviços de socorros a náufragos no Porto sejam dotados com helicópteros.  
 Requer vários elementos, a fornecer pela Secretaria de Estado do Comércio, sobre conservas de peixe.  
 
 



3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Refere-se à declaração do Sr. Presidente do Conselho de 12 de Agosto de 1963 sobre a política 

ultramarina do Governo, à viagem do Chefe do Estado às províncias Angola e S. Tomé, e discute na 
generalidade o projecto de lei acerca do reembolso, pelos subsequentes usuários dos custos de linhas 
ou instalações novas que os consumidores de energia eléctrica hajam pago às entidades distribuidoras.  

 Subscreve, com outros Srs. Deputados, uma proposta de substituição integral do mesmo projecto de lei.  
 Discute os artigos 11.º e 26.º da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964.  
 Requer que lhe sejam fornecidos relatórios relativos aos últimos anos de actividade do Instituto de 

Orientação Profissional de Maria Luísa Barbosa de Carvalho.  
 Faz considerações sobre o preço dos vinhos engarrafados praticado nos estabelecimentos hoteleiros e 

similares.  
 Apresenta, em seu nome e no do Sr. Amaral Neto um projecto de lei visando alterar o regime de 

sanções vigor pelo uso e detenção de acendedores e isqueiros a respectiva licença.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre educação nacional.  
 Faz considerações sobre as possibilidades de expansão vinho verde português, em aparte à intervenção 

Sr. António Santos da Cunha no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
 Faz considerações sobre a planificação turística, na região de Entre Douro e Minho, em aparte à 

intervenção Sr. Folhadela de Oliveira no mesmo debate.  
 Requer que lhe sejam fornecidos o Anuário Estatístico referente a 1962 ou ao último ano que tiver sido 

publicado Instituto Nacional de Estatística e a Estatística das Instalações Eléctricas em Portugal também 
referente a 1962.  

 Fala sobre a execução do Decreto-Lei n.º 45, 002, que assegura aos funcionários civis a assistência nas 
várias modalidades de doença.  

4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas 

para 1965 e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à mesma proposta de lei.  
 Requer que lhe seja fornecida a Estatística dos Serviços Eléctricos, referente a 1963.  
 Requer que lhe seja fornecido o Anuário Estatístico, vol. I, metrópole, referente a 1963.  
 Fala sobre o Decreto-Lei n.º 45.966, que regulamenta o sistema de comercialização dos vinhos 

engarrafados na hotelaria.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à proposta de lei sobre a propriedade 

da farmácia e discute na especialidade a mesma proposta de lei.  
 Discute na generalidade e na especialidade o projecto de lei, subscrito por si e pelo Sr. Amaral Neto, 

sobre o uso de acendedores e isqueiros e requer que a discussão na especialidade do mesmo projecto 
de lei recaia sobre o texto da Câmara Corporativa.  

 Requer informações sobre seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre o regime jurídico dos acidentes de 

trabalho e das doenças profissionais e subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração 
de algumas bases da mesma proposta de lei.  

 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve o acórdão da Comissão de Verificação de Poderes que reconheceu os poderes dos Deputados 

eleitos.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Alberto de Alarcão sobre as tarifas da energia eléctrica.  
 Fala sobre a dispensa de comparência ao serviço dos funcionários públicos nalguns dias da Semana 

Santa.  
 Requer uma publicação oficial do Instituto Nacional de Estatística.  
 Apresenta dois requerimentos: um pedindo duas publicações oficiais do Instituto Nacional de Estatística 

e outro solicitando informações sobre apólices de seguro de responsabilidade civil por acidentes de 
viação.  

 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a criação de tribunais de família.  
 Apresenta uma nota de perguntas sobre a possibilidade de tornar obrigatório o seguro de 

responsabilidade civil por acidentes de viação.  
 Apresenta uma nota de perguntas sobre a construção de duas vias rodoviárias de ligação à cidade do 

Porto.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1988, 

metrópole.  



 Subscreve o parecer da mesma Comissão sobre as contas gerais do Estado de 1968, ultramar.  
 Defende a criação de um curso de Enologia no Porto.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas da Junta do Crédito Público de 

1968.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Alberto de Alarcão sobre problemas de electrificação rural.  
 Faz considerações sobre o cálculo do laudémio dos foros do Estado.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas 

entre o continente e as ilhas adjacentes.  
 Discute na especialidade o projecto de lei sobre acordos colectivos de comercialização de produtos 

agrícolas, florestais ou pecuários.  
 Discute na especialidade o projecto de lei sobre o crédito de colheita pelo processo de warrantagem.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à proposta de lei sobre a protecção da 

natureza e dos seus recursos.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Apresenta uma nota de perguntas sobre pedidos de empresas seguradoras para aumento de capital 

social.  
 Requer informações sobre um inquérito aos actos da presidência da Junta Nacional do Azeite.  
 Subscreve, com o Sr. Duarte do Amaral e outros Deputados, um projecto de lei de revisão 

constitucional.  
 Intervém na discussão na especialidade da proposta de lei sobre a actividade teatral.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Linhares de Andrade reclama providências para assegurar a 

assistência médica na ilha do Corvo.  
 Requer duas publicações relativas a seguros.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a actividade de seguros e resseguros.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1969 

(metrópole).  
 Subscreve o parecer da mesma Comissão sobre as contas gerais do Estado de 1969 (ultramar).  
 Subscreve o parecer da mesma Comissão sobre as contas da Junta do Crédito Público de 1969 e discute 

as referidas contas.  
 Discute na especialidade o projecto de lei sobre a reabilitação e integração social de indivíduos 

deficientes.  
 Manifesta agrado pela fidelidade no registo da sua intervenção inserta no Diário das Sessões, n.º 97.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Alberto de Alarcão se refere a diversos problemas 

concernentes ao exercício da profissão de odontologista, nomeadamente à necessidade de uma escola 
ou curso de especialização.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 85.º da Constituição.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente a revisão constitucional e subscreve, 

com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 136.º da Constituição.  
 Presta homenagem ao trabalho levado a cabo pela Assembleia pela comissão eventual para a revisão 

constitucional acabada de votar e a forma como o Sr. Presidente conduzira os trabalhos.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
 Subscreve as propostas de alteração à proposta de lei de imprensa apresentadas pela comissão 

eventual.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa e subscreve, com 

outros Deputados, uma proposta de eliminação no texto da comissão eventual atrás referido.  
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.  
 Requer várias publicações.  
 Refere-se à visita do Chefe do Estado ao distrito do Porto.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Alberto de Alarcão discute na generalidade a proposta de lei 

de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento aos votos formulados pelas Comissões 

de Finanças e de Economia sobre a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Interroga a Mesa sobre se, tendo sido o Sr. Pinto Machado convocado para prestar serviço militar, 

haviam sido tomadas providências para que a sua presença fosse assegurada para cumprimento do seu 
mandato.  

 Agradece a medida decretada em Conselho de Ministros relativa a pensões de sangue a viúvas e órfãos; 
agradece ao Sr. Ministro da Educação Nacional a criação da secção de Filologia Germânica da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto.  



 Subscreve, com outros Deputados, o parecer da Comissão de verificação de Poderes relativo à eleição 
suplementar de um Deputado pelo círculo da Guiné.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à proposta de lei de defesa da 
concorrência.  

 Apresenta uma nota de perguntas relativa ao montante de diferenciais devidos pelos refinadores de 
óleos alimentares da metrópole.  

 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1970 
(ultramar).  

 Requer informações relativas às receitas provenientes das taxas de radiodifusão recebidas pela Emissora 
Nacional e Radiotelevisão Portuguesa.  

 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Barreto de Lara se refere a um caso de recusa de matrícula 

nos Pupilos do Exército a um jovem por motivo de filiação ilegítima.  
 Requer que se dê por discutida a matéria relativa à proposta de lei sobre organização judiciária.  
 Subscreve uma declaração de voto relativa à questão prévia que retira da discussão na especialidade as 

propostas de alterações apresentadas pelo Sr. Sá Carneiro relativas à mesma proposta de lei.  
 Refere-se a uma nota do Gabinete do Ministro do Exército, publicada na imprensa, e que incide sobre 

um seu aparte a uma intervenção do Sr. Barreto de Lara.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Magalhães Mota fez considerações acerca da proibição da 

peça A Mãe.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1970 

(metrópole).  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas da Junta do Crédito Público de 

1970.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Roboredo e Silva, assinala a passagem do cinquentenário da 

travessia aérea do Atlântico Sul por Gago Coutinho e Sacadura Cabral.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de revisão da Lei Orgânica do Ultramar.  
 Subscreve, com outro Deputado, um projecto de lei tendente à revisão do regime de rendas de prédios 

destinados a habitação em Lisboa e Porto.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Discute na especialidade a proposta da prestação de avales pelo Estado.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o registo nacional de identificação.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Fausto Montenegro sobre a última informação do Sr. Ministro da 

Educação Nacional no respeitante à criação de novas Faculdades e Institutos Politécnicos.  
 Discute na especialidade o artigo 24.º do Regimento da Assembleia Nacional.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Linhares de Andrade acerca dos acidentes de viação.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Alberto de Alarcão a de unia controvérsia de um carregamento de 

vinho para Luanda.  
 Manifesta o apreço, regozijo e orgulho que a Assembleia teve na sessão da véspera.  
 Faz um aparte à comunicação do Sr. Camilo de Mendonça, na homenagem à memória do Sr. Dr. Trigo 

de Negreiros.  
 Refere-se aos acontecimentos verificados na Universidade do Porto e às explosões ocorridas naquela 

cidade.  
 Refere-se ao 40.º aniversário do Instituto do Vinho do Porto e salienta o facto de estarem a assistir à 

sessão alguns dos membros da Câmara dos Comuns que fazem parte do grupo parlamentar anglo-
português.  

 Subscreve, com outros Deputados, o parecer das contas públicas acerca das contas da Junta do Crédito 
Público referentes ao ano de 1971. 


