
MARIA MARGARIDA CRAVEIRO LOPES DOS REIS 
Legislaturas: VI, VII, VIII. 
 
Data de nascimento 
 1918-12-20. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Doméstica. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católica. Vice-presidente da União Noelista Portuguesa. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VI Lisboa Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
VII Lisboa Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
VIII Lisboa Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a colonização das zonas beneficiadas pelas obras de 

fomento hidroagrícola, concluídas ou em curso.  
 Requer diversas informações acerca do ensino primário, secundário e técnico.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Almeida Garrett acerca da protecção à família.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Almeida Garrett sobre o problema da habitação para a família.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Refere-se à acção exercida pela Casa de Santa Maria do Resgate.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o problema económico português.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência e das 

Casas do Povo na construção de habitações económicas.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Refere-se à homenagem prestada ao Sr. Presidente do Conselho na passagem do seu aniversário na-

talício.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Discute as Contas Gerais do Estado, metrópole e ultramar e as da Junta do Crédito Público relativas a 

1959.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute as propostas de lei relativas ao Estatuto da Saúde e Assistência e reforma da previdência social.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Faz considerações na generalidade sobre a proposta de lei relativa à saúde mental.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Participa no debate do aviso prévio sobre educação nacional.  



 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional 
sobre a autorização das receitas e despesas para 1964.  

4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração à proposta de lei sobre a propriedade da 

farmácia.  


