
FERNANDO DE SÁ VIANA REBELO 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1912-01-16 
 
Localidade 
 Lisboa 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina Veterinária. 
 
Profissão 
 Médico Veterinário; 
 Funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Médico Veterinário da Câmara Municipal de Condeixa; 
 Médico Veterinário na Junta Nacional dos Produtos Pecuários; 
 Médico Veterinário na Junta Nacional dos Abastecimentos; 
 Presidente da Assembleia Geral da Associação Industrial de Angola (1969). 
 
Carreira político-administrativa 
 Medalha de dedicação da Legião Portuguesa; 
 Presidente da Comissão Distrital do Huambo (Angola) da União Nacional; 
 Governador do Distrito de Benguela; 
 Presidente da Câmara Municipal de Nova Lisboa, em Angola; 
 Vice-presidente da Comissão de Província da União Nacional de Angola (1969); 
 Presidente da Câmara Municipal de Luanda (1969); 
 Vogal do Conselho Legislativo de Angola (1969). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Angola Ultramar; Finanças. 
XI Angola Ultramar 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Finanças sobre a referida proposta de lei.  
 Trata de vários problemas referentes a Angola.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração a quatro artigos da proposta de lei de 

autorização das receitais e despesas para 1971.  
 Congratula-se com a ampliação da autonomia administrativa das províncias ultramarinas, 

designadamente Angola, prometida pelo Sr. Presidente do Conselho no seu último discurso.  
 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia relativa às contas gerais do Estado de 1969.  
 Refere-se ao surto de febre-amarela surgido em Luanda.  
 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 de lei de revisão constitucional.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional e subscreve, 

com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 136.º da Constituição.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao texto da comissão eventual 

referente a lei de imprensa.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Refere-se aos esclarecimentos prestados à opinião pública pelos Srs. Ministros do Ultramar e das 

Finanças sobre o novo regime dos pagamentos interterritoriais.  



 Elogia a eficiência dos Serviços de Saúde de Angola quanto às medidas tomadas perante a ameaça de 
um surto de cólera e refere-se ainda a outros problemas de interesse para esta província.  

 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação e subscreve, com outros Deputados, 
a moção com que é encerrado o debate.  

 Participa no debate sobre as contes gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público de 1970.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de revisão da Lei Orgânica do Ultramar.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração relativas à mesma proposta de lei.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Subscreve, com outros Deputados, o relatório das Comissões de Finanças e de Economia sobre o 

aditamento à proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Solicita que os cursos do ultramar de educação e serviço social sejam reconhecidos como superiores 

para todos os efeitos civis e militares, referindo-se em seguida às explosões ocorridas em Lisboa.  
 Lembra a eclosão do terrorismo em Angola.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a indústria de turismo no desenvolvimento económico e social 

do ultramar.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de emenda, aditamento, substituição e eliminação, 

a várias bases da proposta de lei sobre terras do ultramar.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Tece várias considerações a respeito da extensão do 13.º mês aos funcionários públicos no Estado de 

Angola.  
 Intervém na apreciação, na generalidade, da proposta de lei de autorização das receitas e despesas 

para 1974.  
 Usa da palavra para se referir á recente celebração do I centenário da Biblioteca Municipal de Luanda, 

expressando o desejo de que as comemorações do 4.º centenário da fundação da cidade de Luanda 
viam realizadas a nível nacional.  

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

 Entra no debate do aviso prévio sobre o plano estadual de habitação e urbanismo para os Estados de 
Angola e de Moçambique. 


