
MANUEL JOSÉ DE ALMEIDA BRAAMCAMP SOBRAL 
LEGISLATURAS: IX. 
 
Data de nascimento 
 1920-12-07. 
 
Localidade 
 Almeirim / Santarém. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Ciências Matemáticas pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Administrador de empresas. 
 
Carreira profissional 
 Administrador da Sociedade de Tractores de Portugal (1965); 
 Consultor administrativo da Sociedade Portuguesa de Levantamentos Aéreos. 
 
Carreira político-administrativa 
 Membro da Mocidade Portuguesa desde a sua fundação, organização em que exerceu diversos cargos: 

Comandante do Centro Escolar n.º 27 (Liceu Passos Manuel); Dirigente do Centro Universitário de 
Lisboa; leccionou na Escola Central de Graduados; Secretário Inspector e membro do Conselho 
Consultivo (1946-1951). Em 1945, fundou a Liga dos Antigos Graduados da Mocidade Portuguesa, sendo 
seu Presidente entre 1948 e 1965; 

 Vogal da Comissão Administrativa do Grémio dos Exportadores de Madeira (1948-1953); 
 Membro da Comissão de Exame e Classificação de Espectáculos (Censura) (1961). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Santarém Obras Públicas e Comunicações. 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Discute na generalidade ena especialidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 

1966.  
 Discute na generalidade e na especialidade o projecto de lei sobre a preferência no provimento de 

lugares do ensino primário.  
 Anuncia um aviso prévio sobre educação da juventude.  
 Faz considerações sobre o terrorismo em Angola a propósito do 5.º aniversário da eclosão do mesmo.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Efectiva o seu aviso prévio sobre educação da juventude.  
 Encerra o debate sobre o seu aviso prévio relativo à educação da juventude.  
 Subscreve com outros Deputados uma moção sobre o seu aviso prévio relativo à educação da 

juventude.  
 Pede autorização para retirar a moção relativa ao seu aviso prévio.  
 Fala da necessidade de se actualizar a legislação sobre afilamento de pesos e medidas.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Descreve a visita feita a Moçambique por um grupo de Deputados no interregno parlamentar, pondo em 

relevo o significado dessa visita.  
 Apresenta uma nota de perguntas sobre aferição e conferição de pesos e medidas.  
 Faz considerações sobre problemas da juventude e da reestruturação da Mocidade Portuguesa.  
 Discute na generalidade a proposta de lei do serviço militar, discute na especialidade vários artigos e 

subscreve propostas de alteração dos artigos 24.º e 52.º da mesma proposta de lei.  
 Apresenta uma nota de perguntas sobre vários aspectos da educação da juventude.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o ensino liceal a cargo do Estado.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Faz considerações acerca da agitação académica nas escolas superiores.  



 Faz considerações sobre alguns dos problemas abordados pelo Sr. Presidente do Conselho nas palestras 
feitas através da televisão.  

 Requer o vol. III da obra Vinte Anos de Defesa, do Estado Português da Índia.  


