
JOSÉ HERMANO SARAIVA 
Legislaturas: VII. 
 
Data de nascimento 
 1919-10-03. 
 
Localidade 
 Santo Estêvão / Leiria. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Ciências Históricas e Filosóficas pela Universidade de 

Lisboa (1941); 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa (1946). 
 
Profissão 
 Professor do Ensino Secundário. 
 
Carreira profissional 
 Professor em vários liceus de Lisboa: Passos Manuel e Gil Vicente; 
 Professor efectivo do Liceu da Horta (1955); 
 Reitor do Liceu D. João de Castro (1965). 
 
Carreira político-administrativa 
 Foi um dos primeiros inscritos na Mocidade Portuguesa, frequentando a primeira escola de graduados;  
 Secretário-geral e Relator da Comissão Executiva do II Congresso Nacional da Mocidade Portuguesa; 
 Colocado na Comissão Nacional de Educação de Adultos (1955); 
 Chefe dos Serviços Centrais da Comissão Nacional de Educação de Adultos (1956); 
 Vogal da Comissão Executiva do IV Congresso da União Nacional (1956); 
 Director da Campanha Nacional de Educação de Adultos (1959); 
 Director do Instituto de Assistência a Menores; 
 Procurador à Câmara Corporativa (IX e X Legislaturas); 
 Ministro da Educação Nacional (1968-1970; 
 Embaixador em Brasília (1971-1974); 
 Em 1974 pede a exoneração de embaixador e regressa a Portugal, dedicando-se exclusivamente à 

investigação e divulgação históricas. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Castelo Branco Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Requer várias informações sobre professores e alunos do ensino primário.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência e das 

Casas do Povo na construção de habitações económicas.  
 Refere-se à situação dos professores do ensino primário.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Faz considerações acerca do IV Congresso das Misericórdias.  
 Discute o artigo 4.º da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1959.  
 Presta homenagem à figura do almirante Gago Coutinho por ocasião da sua morte.  
 Requer que pela Presidência do Conselho lhe sejam fornecidos elementos sobre a actuação da comissão 

de exame e classificação dos espectáculos públicos.  
 Chama a atenção do Governo para a necessidade da criação de uma escola de ensino técnico no 

Fundão.  
 Chama a atenção para o significado nacional do render da guarda das nossas forças na Índia.  
 Faz considerações sobre os problemas do ensino primário a propósito de um discurso proferido pelo Sr. 

Ministro da Educação Nacional por ocasião da sua visita ao Porto.  



 Discute a ratificação do decreto-lei sobre o termo do mandato dos presidentes das câmaras.  
 Refere-se ao aniversário da revolução de 28 de Maio de 1926.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de alteração à Constituição Política.  
 Discute a proposta de lei de alteração da Constituição Política e os projectos de lei dos Srs. Carlos Lima, 

Afonso Pinto e Carlos Moreira de alteração à Constituição Política.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Discute na generalidade e na especialidade o projecto de lei do Sr. Camilo de Mendonça sobre a 

limitação das remunerações dos corpos gerentes de certas empresas.  
 Usa da palavra na sessão de homenagem ao Infante D. Henrique.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Refere-se à campanha anticolonialista.  
 Refere-se aos acontecimentos de Angola.  
 Comenta as alterações à disciplina interna do Instituto Superior de Estudos Ultramarinos.  


