
AFONSO EURICO RIBEIRO CASAIS 
Legislaturas: IV, V. 
 
Data de nascimento 
 1898-11-06. 
 
Localidade 
 Vouzela / Viseu. 
 
Data da morte 
 1957. 
 
Habilitações literárias 
 Curso militar. 
 
Profissão 
 Oficial do Exército. 
 
Carreira profissional 
 Inicia a carreira de oficial (1919); 
 Tenente (1923); 
 Capitão (1939); 
 Major (1947); 
 Tenente-coronel (1953); 
 Coronel (1955); 
 Comandante de Caçadores n.º 5 (1947-1955); 
 Comandante do Batalhão de Caçadores da Índia (1954-1955). 
 
Perfil político-ideológico 
 Tenente do 28 de Maio; 
 Conotado com a facção militar de Santos Costa. 
 
Carreira político-administrativa 
 Foi o primeiro ajudante de campo de Santos Costa (1936); 
 Participa na reorganização da Legião Portuguesa de Casimiro Teles, enquanto subchefe do Estado-Maior 

do Comando Geral da Legião Portuguesa (1939). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Viseu Defesa Nacional. 
V Viseu Defesa Nacional. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Presta homenagem à memória de Sidónio Pais.  
 Faz considerações de ordem política.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Nunes de Figueiredo relativo à preparação de indivíduos para o 

magistério primário.  
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1947.  
 Presta as suas homenagens à memória do Dr. Sidónio Pais.  
 Discute a proposta de lei reorganizando o ensino técnico profissional e envia uma moção.  
 Requer, pelo Ministério da Educação Nacional, informações respeitantes à Junta Nacional da Educação, 

ao ensino primário, liceal e técnico.  
 Justifica a restauração da comarca de Vouzela, terra importante e de grandes tradições.  
 Insiste na satisfação de certas informações que pediu, pelo Ministério da Educação Nacional, e refere-se 

ao que disse o Sr. Marques Teixeira a propósito de umas suas considerações, nas quais declara não teve 
qualquer intenção de ser desagradável a S. Pedro do Sul.  



3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Lamenta que sendo a maioria dos portugueses católica, o dia 8 de Dezembro, da Imaculada Conceição, 

Santa Padroeira de Portugal, se tivesse passado como outro qualquer dia útil.  
 Discute o projecto de lei do Sr. Mendes de Matos sobre feriados e descanso dominical.  
 Discute o projecto e a proposta de lei relativas ao problema da habitação.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Refere-se à sua acção como Deputado, saúda a região porque veio eleito e fala também no projecto de 

lei de uma amnistia do Sr. Botelho Moniz, de que discorda em alguns articulados, apresentando um 
projecto de lei que revoga leis que baniram ramos da família Bragança.  

 Fala sobre a ratificação do Pacto do Atlântico Norte.  
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Requer, pelo Ministério do Interior, informações respeitantes ao monumento que se pretende erigir em 

Lisboa ao Santo Condestável.  
 Faz considerações sobre o mesmo assunto.  
 Refere-se ao mesmo Caso e reclama contra expressões, que não proferiu, quando dos seus apartes ao 

discurso do Sr. Cortês Pinto.  
 Discute o decreto-lei que organiza os serviços meteorológicos das colónias, com referências especiais 

aos observatórios estrangeiros e da colónia de Moçambique.  
 Discute o projecto de lei sobre uma amnistia e revogação das leis de banimento.  
 Requer que fique exarado no Diário das Sessões que a votação do artigo 2.º do projecto de lei do Sr. 

Soares da Fonseca sobre amnistia e inválidos se fez por unanimidade.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Lembra a necessidade de serem satisfeitos os pedidos dos Srs. Manuel Domingues Basto e Elísio 

Pimenta de determinados elementos sobre os serviços florestais, aos quais se deseja também referir.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de revisão da Constituição e do Acto Colonial.  
 Faz considerações sobre a acção da censura à imprensa.  
 Fala, a propósito de considerações do Sr. Silva Dias, na defesa interna contra o comunismo. 
 A propósito de umas palavras que o Sr. Alberto de Araújo lhe dirigiu, desenvolve o seu pensamento, 

quando de um aparte que fez a um discurso do Sr. Cortês Pinto, em defesa da Língua portuguesa.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Fala sobre certas especulações derivadas de um projectado aumento dos vencimentos do funcionalismo.  
 Discute, a proposta de lei relativa às bases da organização da defesa nacional.  
 Refere-se à base IX do parecer da Câmara Corporativa sobre a mesma proposta de lei.  
 Discute as propostas de lei de organização geral da aeronáutica militar e do serviço militar nas forças 

aéreas.  
 Refere-se ao artigo 10.º da proposta de lei da organização geral da aeronáutica militar.  
 Refere-se à sua proposta de alteração ao artigo 2.º da proposta de lei de recrutamento e serviço nas 

forças aéreas.  
 Apresenta um requerimento pedindo informações para um futuro aviso prévio acerca de promoções e 

comandos do Exército.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à organização geral das forças ultramarinas.  
 Discute na especialidade a proposta de lei relativa à organização geral, recrutamento e serviço militar 

das forças ultramarinas e responde às considerações do Sr. Mário de Figueiredo, na especialidade, sobre 
a mesma proposta de lei.  

4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Palavras de homenagem a Sidónio Pais, a propósito da passagem de mais um aniversário da morte 

daquele Chefe de Estado.  
 Defende a necessidade de se olhar para certas regiões onde faltam vários melhoramentos materiais, 

citando, em especial, os Estoris.  
 Entra no debate do aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu relativo à execução da lei de amnistia.  
 Discute a proposta de lei relativa à reorganização da educação física nacional, enviando vários projectos 

de emenda.  
 Responde às referências do Sr. Mário de Figueiredo às suas propostas de emenda à base i da proposta 

de lei da reorganização da educação física nacional, terminando por pedir a retirada de uma das suas 
propostas.  

 Refere-se a uma sua emenda à base IV da mesma proposta de lei.  
 Considera, sobre o ponto de vista do turismo, a precária situação dos Estoris.  


