
MANUEL MONTEIRO RIBEIRO VELOSO 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1920-09-02. 
 
Localidade 
 Braga. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia Civil pela Universidade do Porto. 
 
Profissão 
 Engenheiro; 
 Alto funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Engenheiro Adjunto e posteriormente Chefe da Brigada de Estudos e Construção de Estradas dos 

Distritos de Manica, de Sofala e de Tete (Moçambique) (1949); 
 Técnico-Adjunto do Serviço de Obras Públicas e Transportes de Lourenço Marques (1960-1962); 
 Presidente da Comissão do Plano Regulador de Ocupação dos Solos dos Arredores de Lourenço 

Marques. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Câmara Municipal de Chimoio (1960-1962); 
 Vice-presidente da Câmara Municipal de Lourenço Marques (1964); 
 Subdirector dos Serviços de Obras Públicas (1964); 
 Presidente da Junta Autónoma de Estradas de Moçambique (1967); 
 Presidente do Departamento de Construção de Vias da Câmara Municipal de Lisboa (1973). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Moçambique Obras Públicas e Comunicações (Presidente). 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Presta homenagem à população de Moçambique pelo patriotismo com que se comportou na eleição dos 

seus representantes à Assembleia Nacional.  
 Requer informações sobre o plano de determinada dotação orçamental.  
 Faz considerações sobre o problema rodoviário de Moçambique.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1968. 
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Faz a evocação da figura e obra do falecido Presidente Salazar.  
 Refere-se à recente visita dos Srs. Ministro do Ultramar e Secretário de Estado da Indústria a 

Moçambique.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre os aspectos culturais, económicos e sociais do distrito de Braga.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado de 1969.  
 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia relativa às contas da Junta do Crédito Público de 1909.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Correia da Cunha encerra o debate do seu aviso prévio sobre 

o ordenamento do território.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Casal-Ribeiro no debate na generalidade atrás referido.  
 Subscreve uma série de propostas de aliteração à Constituição apresentadas pela comissão eventual.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 31.º da Constituição.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
 Subscreve, com outros Deputados, urna proposta de aditamento de urna nova base ao texto da 

comissão eventual referente à lei de imprensa.  



3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve, com outros Deputados, a lista proposta para eleição dos três vice-presidentes e dos dois 

secretários da Mesa.  
 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia Nacional relativa à comunicação do Sr. Presidente do 

Conselho acerca da conveniência de a Assembleia se pronunciar sobre a existência e a gravidade da 
subversão que afecta algumas partes do território nacional.  

 Refere-se ao acto de posse do novo Governador-Geral de Moçambique, Eng.º Pimentel dos Santos, e às 
esperanças que Moçambique põe na sua acção.  

 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Faz considerações acerca do concurso público para a construção, conservação e exploração de auto-

estradas em regime de concessão.  
 Faz um aparte à intervenção em que a Sr.ª D. Custódia Lopes se refere ao discurso dirigido pelo 

Governador-Geral às forças económicas de Moçambique.  
 Refere-se às afirmações proferidas pelo Sr. Presidente do Conselho, numa conferência da Acção 

Nacional Popular, em relação ao desenvolvimento, bem-estar e segurança das populações ultramarinas.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Barreto de Lara se refere a um telegrama da Salipesca 

relativo à importação de peixe em Moçambique.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação.  
 Refere-se ao significado da visita do Governador-Geral de Moçambique aos distritos de Moçambique e 

da Zambézia.  
 Subscreve, com outros Deputados, a moção com que é encerrado o debate do aviso prévio sobre 

urbanização e habitação.  
 Discute na generalidade a proposta de alteração à Lei Orgânica do Ultramar.  
 Participa no debate para apreciação das contas públicas de 1970.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei de revisão da Lei 

Orgânica do Ultramar e discute na especialidade a mesma proposta de lei.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Dá conta do regozijo manifestado em Moçambique pela concessão do subsídio eventual aos servidores 

do Estado.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1973.  
 Aprova os Acordos entre os Estados Membros da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e a 

Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por um lado, e a República Portuguesa, por outro lado, e o 
Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a República Portuguesa e subscreve, com outros 
Deputados, a proposta de resolução relativa à apreciação dos textos dos referidos Acordos.  

 Faz um aparte à intervenção do Sr. Max Fernandes acerca das precárias condições em que são 
recrutados e trabalham os mineiros moçambicanos que procuram emprego na África do Sul.  

 Faz um aparte à intervenção do Sr. Pinto Machado acerca do elogio do Sr. Dr. Sá Carneiro, ex-deputado.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de terras do ultramar.  
 Refere-se à publicação do decreto que torna extensivo aos funcionários civis das províncias ultramarinas 

o aumento de 15% sobre os seus vencimentos de base.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de reforma do sistema educativo.  
 Usa da palavra para analisar diversa legislação ultramarina.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado relativas ao ano de 1971. 


