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Data de nascimento 
 1919-08-24 
 
Localidade 
 Beduído / Estarreja / Aveiro. 
 
Habilitações literárias 
 Curso de Artilharia da Escola do Exército; 
 Curso de Engenharia de Armamento da “Escuela Politécnica del Ejercito” de 

Madrid. 
 
Profissão 
 Oficial do Exército. 
 
Carreira político-administrativa 
 Governador de Timor (1956-1963); 
 Comandante-chefe das Forças Armadas de Timor (1961-1963); 
 Vogal do Conselho Ultramarino, representando Timor (1965-1974); 
 Delegado do Governo junto da Cabinda Gulf Oil, (1969); 
 Administrador dos Explosivos da Trafaria (1971); 
 Presidente do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Exército; Assessor do Instituto de Defesa 

Nacional (1976-1981); 
 Presidente do INDEP (1981-1984); 
 Presidente dos Explosivos da Trafaria (1986-1989). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Timor Defesa Nacional; Ultramar. 
XI Timor Mesa (3.º Vice-presidente). 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Refere-se a questões levantadas no debate da Lei de Meios relativamente à actuação das forças 

armadas em defesa da integridade territorial da Nação.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração do texto da Câmara Corporativa relativo à 

proposta de lei sobre a alteração da Lei n.º 2135, de 11 de Julho de 1968 (Lei do Serviço Militar).  
 Subscreve um aditamento aos votos emitidos pela Comissão de Defesa Nacional no seu parecer sobre a 

referida proposta de lei; discute na especialidade a proposta de aditamentos subscrita pelo Sr. Teixeira 
Canedo e subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao texto da Câmara 
Corporativa relativo à mesma proposta de lei.  

 Assinala a passagem do 25.º aniversário da morte do engenheiro Canto Resende, herói da libertação de 
Timor.  

 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1968.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Sousa Pedro no mesmo debate.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Faz a evocação da figura e obra do falecido Presidente Salazar.  
 Apresenta duas propostas de aditamento à proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 

1971 e discute na generalidade e na especialidade a referida proposta de lei.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Agostinho Cardoso faz considerações sobre o problema da 

eventual revisão da Concordata.  
 Pronuncia-se sobre a necessidade de revisão da Concordata e do Acordo Missionário entre a Igreja 

Católica e o Estado Português.  
 Chama a atenção do Governo para alguns problemas da província de Timor, designadamente a 

necessidade de instalação de bancos comerciais, a carência de pessoal técnico qualificado e a 
necessidade de extensão até à província das linhas aéreas internacionais portuguesas.  



 Requer vários elementos acerca da situação da indústria de montagem de veículos automóveis no País.  
 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia relativa às contas gerais do Estado de 1969 e 

participa no debate sobre as referidas contas.  
 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia relativa às contas da Junta do Crédito Público de 

1969.  
 Discute a proposta de resolução relativa às contas gerais do Estado de 1969 e subscreve, com outros 

Deputados, propostas de substituição na referida proposta de resolução.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de aditamento de uma base nova ao projecto de lei sobre 

a reabilitação e integração social de indivíduos deficientes e intervém na discussão na especialidade e 
subscreve, com outros Deputados, propostas de aditamento e de alteração ao referido projecto de lei.  

 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 85.º da Constituição.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a votação da revisão 

constitucional se faça sobre o texto sugerido pela comissão eventual.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional e subscreve, 

com outros Deputados, uma proposta de aditamento à Constituição e volta a intervir no debate na 
especialidade.  

 Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa e subscreve, com 

outros Deputados., uma proposta de aditamento de uma nova base ao referido texto.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia Nacional relativa à comunicação do Sr. Presidente do 

Conselho acerca da conveniência de a Assembleia se pronunciar sobre a existência e a gravidade da 
subversão que afecta algumas partes do território nacional.  

 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1972.  
 Lamenta não ter sido ainda dada resposta a um requerimento seu sobre a situação da indústria de 

montagem de veículos automóveis no nosso país.  
 Preconiza a revisão da situação dos inválidos de guerra e a publicação urgente de um código de 

inválidos.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre fomento industrial.  
 Subscreve, com outros Deputados, duas propostas de resolução para aprovação das contas públicas de 

1970.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei da revisão da Lei Orgânica do Ultramar e 

subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alterações relativas à mesma proposta de lei.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Faz considerações acerca de problemas relacionados com a montagem de automóveis.  
 Faz considerações acerca dos problemas económicos e sociais da província de Timor.  
 Refere-se à comunicação feita na véspera ao País pelo Sr. Presidente do Conselho.  
 Discute, na especialidade, o Regimento da Assembleia Nacional.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre meios de comunicação e problemática da informação.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Joaquim Macedo a respeito da indústria automóvel.  
 Lembra o 50.º aniversário da Liga dos Combatentes e faz umas considerações sobre o assunto.  
 Faz um aparte ao encerramento do aviso prévio apresentado pelo Sr. David Laima sobre a indústria do 

turismo no desenvolvimento económico e social do ultramar.  
 Apresenta o relatório da comissão do ultramar sobre a proposta de lei de terras do ultramar.  
 Faz um aparte à discussão na especialidade do Sr. Lopes da Cruz sobre a proposta de lei de terras do 

ultramar.  
 Subscreve, com outros Srs. Deputados, várias propostas de emenda, de aditamento e duas propostas de 

substituição e de eliminação na referida proposta de lei, que discute, na especialidade.  
 Subscreve, com outros Deputados, a aprovação das contas gerais do Estado para 1971, tanto na 

metrópole como no ultramar. 
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Intervém na apreciação, na generalidade, da proposta de lei de autorização das receitas e despesas 

para 1974.  
 Discute os votos propostos pelas Comissões de Finanças e de Economia acerca da proposta de lei de 

meios para 1974. 


