MANUEL MARIA SARMENTO RODRIGUES
Legislaturas: V, VI, VII.
Data de nascimento
 1899-06-20.
Localidade
 Freixo de Espada à Cinta / Bragança.
Data da morte
 1979.
Habilitações literárias
 Curso Preparatório de Matemática na Universidade de Coimbra (1917-1918);
 Curso de Marinha (1918-1922);
 Curso Geral Naval de Guerra (1937);
 Frequentou os dois primeiros anos do Instituto Superior de Estudos Ultramarinos (1940-1942).
Profissão
 Oficial da Armada.
Carreira profissional
 Aspirante (1918);
 Guarda-marinha (1922);
 Segundo-tenente (1923);
 Primeiro-tenente (1929);
 Capitão-tenente (1939);
 Capitão-de-fragata (1946);
 Capitão-de-mar-e-guerra (1953);
 Comodoro (1957);
 Contra-almirante (1959);
 Professor do Instituto Superior de Estudos Ultramarinos (1949, 1950 e 1955).
Perfil político-ideológico
 Membro da tendência conservadora-liberal e maçónica que apoiou o Estado Novo;
 Considerado um homem da “esquerda” do regime, que, segundo Marcello Caetano, era «detentor de
uma fé democrática»;
 Mantinha fortes amizades nos sectores oposicionistas ao regime
Carreira político-administrativa
 Secretário do Ministro dos Negócios Estrangeiros (1928);
 Governador da Guiné, por escolha de Marcello Caetano (1945-1948);
 Ministro do Ultramar (1950-1955);
 Governador-Geral e Comandante-Chefe de Moçambique (1961-1964).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
V
Moçambique Defesa Nacional; Colónias.
VI
Moçambique Defesa Nacional; Ultramar (Presidente). *
VII
Moçambique
* Mandato suspenso entre 1950 e 1955, por integrar o Governo.
Intervenções parlamentares
V Legislatura (1949-1953)

1.ª Sessão Legislativa (1949-1950)





Refere-se às afirmações atribuídas ao Primeiro-Ministro da União Indiana sobre Goa.
Discute o aviso prévio do Sr. Sousa da Câmara relativo ao problema da investigação científica em Portugal.
Prossegue as suas considerações sobre o mesmo aviso prévio.
Refere-se ao povoamento dos territórios portugueses de África.

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951)


Mandato suspenso.



Mandato suspenso.



Mandato suspenso.

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952)
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953)
VI Legislatura (1953-1957)

1.ª Sessão Legislativa (1953-1954)


Mandato suspenso.



Mandato suspenso.



Mandato suspenso.



Chama a atenção para a necessidade da construção de docas secas nos portos da metrópole e das
províncias ultramarinas.
Faz considerações acerca do problema rodoviário do ultramar.
Ocupa-se dos aproveitamentos hidroeléctricos de Moçambique.

2.ª Sessão Legislativa (1954-1955)
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956)
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957)



VII Legislatura (1957-1961)

1.ª Sessão Legislativa (1957-1958)












Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1958.
Apresenta um aviso prévio sobre o interesse de distinguir o vice-almirante Gago Coutinho.
Refere-se aos prejuízos causados pelas cheias nos rios de Moçambique e às possibilidades de
aproveitamento económico desses rios.
Efectiva o seu aviso prévio sobre o interesse de distinguir o vice-almirante Gago Coutinho.
Associa-se à homenagem do Sr. Urgel Horta à figura do médico Dr. Luís Pinto da Fonseca.
Faz considerações sobre a intervenção do Sr. Bagorro de Sequeira acerca da falta de professores em
Angola.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre a organização da defesa civil.
Congratula-se com a vitória em Montreux da selecção de hóquei em patins de Lourenço Marques.
Discute o aviso prévio do Sr. Homem de Melo sobre a conjuntura migratória nacional.
Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.

2.ª Sessão Legislativa (1958-1959)













Presta homenagem ao almirante Gago Coutinho por ocasião da sua morte.
Refere-se ao 10.º aniversário da constituição da N.A.T.O.
Discute as Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público relativas ao ano de 1957.
Presta homenagem ao Secretário de Estado John Foster Dulles a propósito do seu afastamento por
doença.
Refere-se à visita do Sr. Subsecretário de Estado do Fomento Ultramarino ao Estado da Índia.
Profere palavras de homenagem ao Sr. Presidente do Conselho na passagem de mais um aniversário da
sua entrada para o Governo.
Discute a proposta de lei de alteração à Constituição Politica.
Refere-se à visita do Sr. Ministro do Ultramar a Moçambique.
Discute os projectos de lei do Sr. Carlos Moreira e o projecto de lei do Sr. Duarte Silva, ambos de
alteração à Constituição Política.
Discute o artigo único do projecto de lei do Sr. Cortês Pinto sobre o mesmo assunto.
Requer prioridade na votação de determinada proposta sobre o artigo único do mesmo projecto de lei.

3.ª Sessão Legislativa (1959-1960)






Refere-se à catástrofe de Mocímboa da Praia e à missão que o levou a Luanda.
Refere-se à catástrofe verificada numa mina de carvão de Clydesdale, União Sul-Africana onde ficaram
soterrados trabalhadores moçambicanos.
Discute na especialidade o projecto de alterações ao Regimento da Assembleia Nacional.
Exprime a solidariedade do povo português ao do Brasil por motivo das inundações neste país.
Refere-se à visita efectuada pelo embaixador dos Estados Unidos à Guiné e a Cabo Verde.
Usa da palavra sobre a decisão do Tribunal Internacional da Haia acerca do caso de Goa.




Refere-se à campanha anticolonialista.
Envia para a Mesa uma moção sobre o mesmo assunto.




4.ª Sessão Legislativa (1960-1961)





Refere-se à passagem por Portugal dos restos mortais de combatentes brasileiros da última guerra.
Faz considerações acerca dos acontecimentos de Angola e das suas repercussões no plano internacional.
Preconiza o emprego de todos os meios para defesa do ultramar.

