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Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1928-03-24. 
 
Localidade 
 Vila Nova de Ourém / Santarém. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Carreira político-administrativa 
 Secretário da Universidade de Lisboa (1956-1962); 
 Vogal da Comissão Orientadora da Elaboração do Plano Geral de Regularização do Rio Tejo; 
 Foi o primeiro Secretário-geral da Acção Nacional Popular (1970-1972); 
 Vogal da Comissão Executiva da Acção Nacional Popular (1972). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Santarém Política e Administração Geral e Local. 
XI Santarém Política e Administração Geral e Local. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à proposta de lei sobre a colheita de 

produtos biológicos humanos para liofilização e conservação por outros processos.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração total da proposta de lei sobre a adopção 

de medidas tendentes ao desenvolvimento da região de turismo da serra da Estrela e discute na 
especialidade a referida proposta de lei.  

 Refere-se às providências determinadas pelo Governo para contrariar as cheias do Ribatejo e 
congratula-se com a anunciada construção de um aeroporto destinado a servir Fátima.  

 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre a criação de tribunais de família e 
subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à referida proposta de lei.  

 Faz considerações acerca de problemas relativos à anunciada construção de novas auto-estradas. 
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração à proposta de lei sobre a actividade teatral.  
 Expõe os fins de uma federação de municípios recentemente criada no Ribatejo.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento a um artigo da Constituição, subscreve 

uma série de propostas de alteração à Constituição apresentadas pela comissão eventual e discute na 
especialidade o referido texto.  

 Subscreve as propostas de alteração à proposta de lei de imprensa apresentadas pela comissão 
eventual. 

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Refere-se à visita de um grupo de Srs. Deputados a Angola.  
 Intervém na apreciação do Decreto-Lei n.º 520/71. 
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Refere-se à construção da outorga da concessão do programa de construção de auto-estradas.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei sobre o registo nacional de identificação.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Deputado Pinto Castelo Branco.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Deputado Alberto de Alarcão.  
 Subscreve as propostas de alteração à proposta de lei sobre o registo nacional de identificação 

apresentadas pela Comissão de Política e Administração Geral e Local.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o registo nacional de identificação e subscreve, com 

outros Deputados, uma proposta de alteração à mesma proposta de lei.  



 Faz um aparte à comunicação do Sr. Dias das Neves acerca da política de desenvolvimento regional no 
distrito de Santarém.  

 Refere-se à exiguidade do espaço ocupado pela Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, e pediu a 
compreensão do Governo para o seu alargamento.  

 Presta esclarecimentos a um requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Sá Carneiro, enviado pelo 
Governo, na ausência, por doença, do Sr. Deputado Almeida Cotta.  

 Subscreve, com outros Deputados, propostas de aditamento e de alteração ao Regimento da Assembleia 
Nacional.  

 Participa no debate sobre a apreciação do aviso prévio acerca dos meios de comunicação e problemática 
de informação.  

 Ocupa-se dos problemas dos foros no distrito de Santarém, face ao Código Civil. 
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento.  
 Entra na discussão, na generalidade, da proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio 

da vinha.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha. 


