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Perfil político-ideológico 
 Membro do Movimento Nacional-Sindicalista, de Rolão Preto. 
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Legislaturas Círculo Comissões 

VII Angra do Heroísmo Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e 
Morais. 

 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1958.  
 Requer o fornecimento dos estudos elaborados para a criação de uma comarca na sede do concelho de 

Vila da Praia da Vitória e a indicação do movimento judicial da comarca de Angra do Heroísmo.  
 Faz considerações sobre o problema das comunicações marítimas, aéreas e telefónicas com os Açores, e 

entre as suas ilhas.  
 Discute na especialidade a proposta de lei relativa à reforma dos tribunais do trabalho.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições, de previdência e das 

Casas do Povo na construção de habitações económicas.  
 Discute na especialidade a mesma proposta de lei.  
 Chama a atenção do Governo para a urgente necessidade da construção do porto de Angra do 

Heroísmo.  
 Congratula-se com a inauguração de uma sala de imprensa no Secretariado Nacional da Informação.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Homem de Melo sobre a conjuntura migratória nacional.  
 Congratula-se com as medidas anunciadas pelo Sr. Ministro da Economia relativamente ao 

abastecimento de leite à cidade de Lisboa, aos problemas da batata e do vinho e à criação do 
supercarburante.  

 Assinala a passagem do 2.º aniversário da criação do Secretariado Nacional da Informação e presta 
homenagem a António Ferro.  

 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Chama a atenção do Governo para o problema das comunicações marítimas e aéreas entre Lisboa e o 

distrito de Angra do Heroísmo.  
 Ocupa-se do problema das ligações aéreas e marítimas dos Açores com o continente.  



 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de alteração à Constituição Política.  
 Pede a solução do problema da reforma dos jornalistas profissionais.  
 Discute o artigo 3.º do projecto de lei do Sr. Carlos Moreira de alteração da Constituição Política.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Refere-se à visita do Sr. Ministro da Presidência ao Estado da Índia e ao Paquistão.  
 Chama a atenção do Governo para a necessidade de resolver o problema das comunicações aéreas 

entre Lisboa e o aeroporto das Lajes, na ilha Terceira.  
 Discute na generalidade o projecto de lei do Sr. Camilo de Mendonça sobre a remuneração dos corpos 

gerentes de certas empresas.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Não regista intervenções.  


