
JORGE ALPOIM BORGES DO CANTO 
Legislaturas: V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1885-10-28. 
 
Localidade 
 Freguesia da Sé / Angra do Heroísmo / Açores. 
 
Habilitações literárias 
 Curso militar. 
 
Profissão 
 Oficial do Exército. 
 
Carreira profissional 
 Comandante do Batalhão Independente de Infantaria n.º 17 e do Regimento de Infantaria n.º 17 na 

ocupação de soberania do Arquipélago dos Açores; 
 Passa à reserva no posto de Coronel. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente a Comissão Distrital da União Nacional de Angra do Heroísmo; 
 Comandante Distrital da Legião Portuguesa de Angra do Heroísmo. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Angra do Heroísmo Política e Administração Geral e Local. 
VI Angra do Heroísmo Política e Administração Geral e Local. 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Agradece ao Governo os benefícios concedidos aos Açores e formula algumas aspirações do arquipélago.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Profere palavras de agradecimento ao Sr. Ministro das Obras Públicas pela visita recentemente 

efectuada aos Açores e pela atenção concedida às aspirações do arquipélago e refere-se ao 5.º 
centenário do povoamento da ilha Terceira.  

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Refere-se aos aproveitamentos hidráulicos na ilha Terceira, às escolas do plano dos Centenários para o 

distrito de Angra e ao hospital da Misericórdia de Angra.  
 Refere-se à reunião que houve em Lisboa, do Conselho do Pacto do Atlântico e aos temporais que 

açoitaram as ilhas dos Açores, em que especialmente fez menção ao que se passou na Terceira.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Refere-se à construção do hospital regional de Angra do Heroísmo e associa-se ao agradecimento do Sr. 

Sousa Meneses ao Sr. Ministro das Obras Públicas pela publicação do Decreto-Lei n.º 39 023, relativo ao 
plano rodoviário do distrito de Angra do Heroísmo, e acerca do qual merece encómios o Sr. Presidente 
da Junta Autónoma de Estradas.  

 Refere-se a uma proposta da Junta Nacional dos Produtos Pecuários que esclarece o que disse acerca 
dos produtores de leite e lacticínios.  

 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Faz considerações acerca dos seguintes assuntos relativos à ilha Terceira: porto de abrigo de Angra, 

aproveitamentos hidroeléctricos e situação financeira da Junta Geral de Angra.  
 
 



3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Nunes Mexia sobre o problema de abastecimento de carnes e seus 

derivados.  
 Fala sobre a visita do Sr. Subsecretário de Estado da Educação Nacional aos Açores e dos problemas de 

ensino naquele arquipélago.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Não regista intervenções.  


