
MANUEL DE SOUSA ROSAL JÚNIOR 
Legislaturas: V, VI, VII, VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1896-05-25. 
 
Localidade 
 Loulé / Faro. 
 
Data da morte 
 1978. 
 
Habilitações literárias 
 Curso da Escola do Exército. 
 
Profissão 
 Oficial do Exército. 
 
Carreira profissional 
 Comandante da Administração Militar; 
 Professor do Instituto de Altos Estudos Militares e da Escola do Exército; 
 Instrutor da Escola Prática de Administração Militar; 
 Director da Manutenção Militar; 
 Inspector de Instrução de tropas da Administração Militar; 
 Presidente do Conselho de Administração do Banco do Algarve; 
 Presidente do Gabinete de Desenvolvimento Turístico do Algarve. 
 
Carreira político-administrativa 
 Membro da Comissão Distrital da União Nacional de Faro; 
 Administrador do Conselho de Loulé; 
 Vice-presidente da Câmara Municipal de Faro. 
 Presidente da Câmara Municipal de Loulé. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Faro Defesa Nacional. 
VI Faro Defesa Nacional. 
VII Faro Defesa Nacional. 
VIII Faro Defesa Nacional. 
IX Faro Defesa Nacional. 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Galiano Tavares sobre contratos colectivos de trabalhos, Casas do Povo e 

salário familiar.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Sousa da Câmara acerca do problema da investigação científica em 

Portugal.  
 Refere-se a alguns problemas que se prendem com o turismo no Algarve, a propósito dos quais fala no 

monumento que u se deve erguer ao Infante D. Henrique.  
 Discute o artigo 4.º do projecto de lei sobre uma amnistia e revogação das leis de banimento. 
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1951.  
 Fala sobre o aviso prévio acerca da execução da Lei de Reconstituição Económica.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de revisão da Constituição e do Acto Colonial.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Refere-se à acção do Grémio do Comércio de Exportação de Frutas de Lisboa, de que resultou a 

anexação a este do Grémio de Exportação de Frutas e Produtos Hortícolas do Algarve.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1952.  



 Refere-se à opinião do Sr. Melo Machado quanto ao artigo, 6.º da proposta de lei de autorização de 
receitas e despesas para 1946.  

 Discute, a proposta de lei referente às bases da organização da defesa nacional, referindo-se à base V 
da mesma proposta de lei.  

 Discute as propostas de lei relativas à organização da aeronáutica militar e ao recrutamento e serviço 
nas forças aéreas, referindo-se ao seu artigo 7.º.  

 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à organização geral das forças ultramarinas. 
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Agradece os sentimentos de pesar da Assembleia Nacional pelo falecimento de sua mãe.  
 Entra no debate do aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu relativo à execução da lei de amnistia.  
 Discute a proposta de lei relativa à reorganização da educação física nacional.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Pede ao Governo informação acerca do futuro das termas das Caldas de Monchique.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a indústria hoteleira.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Faz considerações acerca dos vencimentos do funcionalismo no activo e das pensões de aposentação, 

reforma, reserva e invalidez, a propósito da publicação dos Decretos-Leis n.ºs 39.842, 39.843 e 39.844.  
 Ocupa-se do problema das ligações ferroviárias com o Sul do País.  
 Faz considerações sobre a visita do Sr. Ministro das Obras Públicas relacionada com as obras em curso e 

a projectar no Algarve.  
 Considera um documento em que a Administração da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência 

critica e censura um seu discurso acerca da remodelação de vencimentos e abonos do funcionalismo e 
requer que o referido documento seja publicado no Diário das Sessões.  

 Refere-se à construção em Albufeira duma colónia de férias para filhos de trabalhadores.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute na generalidade as propostas de lei sobre o turismo e sobre a indústria hoteleira.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à organização geral da Nação para o tempo de guerra.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Refere-se ao monumento ao infante D. Henrique a erigir em Sagres.  
 Pede que seja estudado o problema da colocação do figo do Algarve.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a organização da defesa civil.  
 Pede ao Governo que seja erguido em Sagres o projectado monumento ao infante D. Henrique.  
 Refere-se à posse da delegação do Algarve para as comemorações henriquinas.  
 Requer informações sobre a execução do plano de construção de novos liceus e sobre a frequência do 

Liceu de Faro.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Pede que na construção de novos liceus seja considerado o caso de Faro.  
 Chama a atenção do Governo para a situação criada às câmaras municipais da Figueira da Foz, Covilhã e 

Portimão com a manutenção dos respectivos liceus.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Congratula-se com o Governo pela adesão de Portugal à Associação Europeia de Comércio Livre e 

chama a atenção para as incidências dessa posição na lavoura do Algarve.  
 Profere palavras de pesar por motivo do terramoto de Agadir.  
 Requer que lhe sejam fornecidos pelo Ministério da Educação Nacional elementos sobre um concurso 

para 3.º astrónomo de 1.ª classe do Observatório Astronómico de Lisboa.  
 Ocupa-se do caso das Caldas de Monchique.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Faz considerações acerca de factos ocorridos num concurso para o Observatório Astronómico de Lisboa.  
 Discute as Contas Gerais do Estado, metrópole e ultramar e as da Junta do Crédito Público referentes a 

1959.  
 Refere-se às tributações a que estão sujeitas as pensões de reserva, reforma ou aposentação dos 

servidores do Estado.  
 



VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1962.  
 Faz considerações sobre a invasão e ocupação de Goa pela União Indiana.  
 Ocupa-se do turismo, especialmente no Algarve.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Fala sobre a construção do aeroporto do Algarve, anunciada pelo Sr. Director Geral da Aeronáutica Civil.  
 Requer vários elementos, a fornecer pelo Ministério da Educação Nacional, sobre um concurso para o 

provimento do lugar de astrónomo do Observatório astronómico de Lisboa e ocupa-se do mesmo 
assunto.  

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.  
 Requer várias informações sobre empreendimentos de interesse turístico no Algarve.  
 Alude a diversos aspectos da política portuguesa.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Refere-se à passagem do 40.º aniversário da Revolução Nacional.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Evoca Sidónio Pais, a propósito da passagem do 48.º aniversário da sua morte.  
 Pede que seja possibilitada a passagem de cartas de condução a surdos e surdos-mudos.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 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 vários artigos da proposta de lei do serviço 

militar.  
 Requer que lhe seja fornecido o livro Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Tece considerações sobre a integração das nossas estâncias termais na política de turismo e de saúde 

pública, referindo-se em especial às das Caldas de Monchique.  
 Trata de alguns dos principais problemas que afectam o desenvolvimento turístico do Algarve.  


