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NEVES, Carlos Alberto Branco da Seiça
(n. 1936) 

Nasceu na freguesia da Glória, concelho de Aveiro, em 3 de julho de 1936. 
Filho de Manuel da Neves e de Maria do Rosário Simões Branco Neves. Em 25 de 
abril de 1975, foi eleito deputado à Assembleia Nacional pelo círculo de Aveiro na 
lista do Partido Popular Democrático (PPD), tornando-se independente no dia 10 de 
dezembro do mesmo ano. Na altura, era diretor de marketing. Possui alguns louvores 
do Exército.
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NEVES, João Terroso
(n. 1949, Vila do Conde, Porto) 

Deputado do Partido Comunista Português, pelo círculo eleitoral do Porto. 
Substituiu o deputado José Carlos, a partir da sessão n.º 65, de 17 de outubro de 1975. 
Filho de João José das Neves e Maria Conceição Terroso, tinha o 2.º grau da instrução 
primária. Era pescador e as suas intervenções na Assembleia Constituinte versaram 
a defesa dos trabalhadores marítimos. Assim aconteceu, no quadro da sua primeira 
intervenção em que apelou à necessidade de o Estado atender aos problemas labo-
rais e sociais dos pescadores, contra os interesses dos «capitalistas» do sector (sessão 
n.º 75, 5 de novembro de 1975). Neste sentido, apresentou um conjunto de propostas 
tendentes à melhoria das condições de trabalho e de vida da população pesqueira, 
entre as quais se salientam: a reestruturação da atividade em terra; a constituição de 
uma rede de frio nos principais portos do país; a melhoria da rede de transporte de 
pescado para o interior (nomeadamente através da criação de uma frota de carros 
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