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 1927-09-01. 
 
Localidade 
 Pampilhosa da Serra / Coimbra. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1951); 
 Curso Complementar de Ciências Político-Económicas (1952). 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Carreira profissional 
 Conservador do Registo Civil (1951);  
 Chefe da Secretaria da Câmara Municipal de Coimbra (1952); 
 Juiz do Julgado Municipal de Coimbra. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico; 
 Fez parte da Direcção do CADC; 
 Presidente das Obras Vicentinas Académicas; 
 Vice-presidente da Liga Académica. 
 
Carreira político-administrativa 
 Inspector Administrativo do Ministério do Interior (1957-1961); 
 Vogal da Comissão Executiva da União Nacional (1961);  
 Membro da Direcção do Centro de Estudos Político-Sociais da União Nacional; 
 Inspector superior de Economia do Ministério do Ultramar; 
 Procurador à Câmara Corporativa (X Legislatura). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Coimbra Finanças (Vice-presidente).  
VIII Coimbra Finanças (Vice-presidente); Contas Públicas. 
IX Coimbra Contas Públicas. 
XI Coimbra Contas Públicas (Vice-presidente); Ultramar. 
 
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 informações sobre o aproveitamento do rio Mondego para a produção de energia eléctrica e 

irrigação; construção do porto da Figueira da Foz e ligações ferroviária e rodoviária da região de 
Coimbra.  

 Chama a atenção do Governo para a situação dos escrivães das execuções fiscais.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência e das 

Casas do Povo na construção de habitações económicas.  
 Requer informações sobre abastecimentos de água, redes de esgotos, comunicações, electrificação e 

planos de urbanização na área do distrito de Coimbra.  
 Pede que seja conservado o património artístico de Coimbra.  
 Requer informações sobre construção de estradas e cobrança de receitas referentes a adicionais 

cobrados às empresas concessionárias de aproveitamentos hidroeléctricos e às empresas mineiras 
relativas à área do concelho de Pampilhosa da Serra.  

 Faz considerações sobre os problemas do ensino e pede a criação de um instituto industrial e comercial 
ma cidade de Coimbra.  



 Discute o aviso prévio do Sr. Homem de Melo sobre a conjuntura migratória nacional.  
 Discute as Contas Gerais do Estado da metrópole e do ultramar e da Junta do Credito Público relativas a 

1957.  
 Congratula-se com a criação do Banco de Fomento Nacional e analisa os objectivos essenciais deste 

estabelecimento de crédito.  
 Requer informações sobre as pesquisas de petróleo em Portugal continental.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento. 
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Presta homenagem à figura do Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa a propósito de Sua Eminência ter pro-

ferido a última lição na Universidade de Coimbra.  
 Refere-se à última revisão dos vencimentos do funcionalismo e aos diversos problemas ligados à função 

pública.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a nacionalidade portuguesa.  
 Apresenta um requerimento solicitando ao Governo informações relativas a possíveis receitas da Câmara 

Municipal de Pampilhosa da Serra.  
 Faz considerações sobre o turismo.  
 Faz considerações sobre o desequilíbrio existente entre Lisboa e o resto do País, chamando em especial 

a atenção do Governo para a zona da comarca de Arganil.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público referentes ao ano de 1957.  
 Requer informações sobre: alterações aos planos de estudo do ensino primário e secundário; instituição 

no ensino superior de cadeiras de Religião e cursos de natureza deontológica; criação de uma escola 
superior de Jornalismo; possibilidade de criação de uma Faculdade de Sociologia ou de cadeiras de 
Sociologia noutras Faculdades; criação em Coimbra de um instituto comercial e industrial; criação em 
Coimbra de uma Faculdade de Agronomia ou de estudos preparatórios na Universidade de Coimbra para 
obtenção dos cursos de agronomia.  

 Requer que o Ministério das Obras Públicas o informe acerca da eventual reparação da estrada nacional 
n.º 231-2.ª entre S. Romão e Loriga.  

 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano director do desenvolvimento urbanístico da 
região de Lisboa.  

 Requer que pelos Ministérios da Educação Nacional e da Saúde e Assistência lhe sejam fornecidas 
informações sobre os cegos em Portugal.  

 Faz considerações sobre o problema da responsabilidade das câmaras municipais como internamento de 
doentes pobres nos hospitais.  

 Discute os projectos dos Srs. Carlos Lima e Homem de Melo de alteração da Constituição Política.  
 Faz considerações acerca da simplificação do trabalho burocrático. 
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1960.  
 Faz considerações acerca da recuperação social dos ciganos.  
 Trata do problema das equivalências oficiais, para efeito de prosseguimento de estudos, a dar às ha-

bilitações obtidas nos seminários.  
 Discute a proposta de lei de abastecimento de água das populações rurais.  
 Discute a proposta de lei acerca da limitação da duração do mandato dos presidentes das câmaras 

municipais.  
 Refere-se à morte do poeta António Correia de Oliveira.  
 Faz considerações sobre a projectada revisão e nova publicação integral do Código Administrativo.  
 Chama a atenção para o problema da prostituição em Portugal.  
 Usa da palavra sobre a decisão do Tribunal Internacional da Haia acerca do caso de Goa.  
 Aprecia o Acordo de Estocolmo sobre o Mercado Livre. 
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Refere-se ao I Congresso Regionalista da Comarca de Arganil.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o piano de construções para o ensino primário.  
 Refere-se à nota do Episcopado da metrópole sobre o ultramar.  
 Discute a proposta de lei relativa ao plano de construções para o ensino primário.  
 Ocupa-se do problema dos cegos.  
 Requer que lhe sejam prestados esclarecimentos acerca de pesquisas de petróleo em Portugal continental.  
 Discute a proposta de lei sobre o plano de viação rural.  
 Discute as Contas Gerais do Estado, metrópole e ultramar e as da Junta do Crédito Público relativas a 

1959.  
 Requer do Governo esclarecimentos sobre demolição e construção de prédios urbanos em Lisboa. 



VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Refere-se à recente pastoral do Episcopado Português.  
 Apresenta uma nota de aviso prévio sobre o aproveitamento da bacia hidrográfica do Mondego.  
 Faz considerações sobre o povoamento dos territórios ultramarinos portugueses.  
 Refere-se ao 25.º aniversário da instituição das Casas dos Pescadores e respectiva Junta Central.  
 Discute as Contas Gerais do Estado referentes ao ano de 1960.  
 Faz considerações acerca do aproveitamento do Mondego. 
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Faz considerações sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963.  
 Efectiva o aviso prévio relativo à bacia hidrográfica do Mondego.  
 Encerra o debate sobre o aviso prévio relativo à bacia hidrográfica do Mondego, apresentando uma 

moção.  
 Discute a da proposta de lei sobre o Estatuto da saúde e assistência.  
 Requer elementos sobre a política de turismo em Portugal.  
 Faz considerações sobre problemas de interesse para a província da Guiné.  
 Fala sobre as Contas Gerais do Estado.  
 Requer elementos, a fornecer pelo Ministério do Interior, sobre câmaras municipais do continente e ilhas 

adjacentes.  
 Apresenta as bases de um aviso prévio sobre o turismo em Portugal.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964.  
 Subscreve, com outros Srs. Deputados, propostas de alteração aos artigos 3.º e 8.º da mesma proposta 

de lei.  
 Fala da viagem de Sua Santidade o Papa Paulo VI à Terra Santa.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a reforma do Código Administrativo.  
 Subscreve, com outros Srs. Deputados, uma moção acerca do mesmo aviso prévio.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas acerca das Contas Gerais do Estado de 1962.  
 Efectiva o seu aviso prévio sobre o turismo nacional.  
 Encerra o debate do mesmo aviso prévio e apresenta, em seu nome e no de outros Srs. Deputados, 

uma moção sobre o assunto.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas acerca das contas da Junta do Crédito Público 

referentes a 1962.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) e as contas da Junta do 

Crédito Público referentes a 1962. 
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Requer que lhe seja fornecido o III volume da obra Dez Anos de Política Externa.  
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967 e 

subscreve, com outros Deputados, uma moção acerca da mesma proposta de lei.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1965 e subscreve, 

com outros Deputados, propostas de alteração a artigos da mesma proposta de lei.  
 Congratula-se com a elevação do Sr. D. Eurico Dias Nogueira à categoria de bispo e foca vários 

problemas do concelho de Pampilhosa da Serra.  
 Faz várias considerações sobre o problema mineiro em Angola, em aparte à intervenção do Sr. Cardoso 

de Matos no debate do aviso prévio sobre indústrias extractivas e participa no mesmo debate.  
 Subscreve, com outros Deputados, a moção aprovada no final do mesmo debate.  
 Fala dos problemas do porto da Figueira da Foz.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as Contas Gerais do Estado de 1963 

(metrópole).  
 Subscreve o parecer da mesma Comissão sobre as Contas Gerais do Estado de 1963 (ultramar).  
 Subscreve o parecer da mesma Comissão acerca das Contas da Junta do Crédito Público referentes a 

1963.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado e as Contas da Junta do Crédito Público relativas a 

1963.  
 Examina o parecer da Câmara Corporativa sobre o plano geral do aproveitamento hidráulico da bacia do 

Mondego.  
 Advoga a realização de um programa de promoção cultural das populações rurais.  
 Fala sobre a recuperação social dos cegos. 
 



IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1966.  
 Fala sobre a situação económico-social da província da Guiné.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas da Junta do Crédito Público 

referentes a 1964.  
 Fala sobre problemas de interesse para a bacia do Mondego.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre mar territorial e zona contígua.  
 Refere-se a aspectos vários da administração pública regional.  
 Requer vários elementos com vista à efectivação de um aviso prévio sobre êxodo rural, emigração e 

povoamento do ultramar.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as Contas Gerais do Estado de 1964, 

metrópole.  
 Subscreve o parecer da mesma Comissão sobre as Contas Gerais do Estado de 1964, ultramar.  
 Solicita a atenção do Governo para a valorização da região de Arganil.  
 Requer que lhe seja fornecido o vol. IV da obra Dez Anos de Política Externa.  
 Refere-se à expansão do turismo internacional e às possibilidades turísticas de Portugal, 

designadamente do Centro do País.  
 Subscreve uma proposta de resolução sobre as Contas Gerais do Estado relativas a 1964. 
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Anuncia um aviso prévio sobre o êxodo rural no continente, a emigração da metrópole e o povoamento 

do ultramar.  
 Evoca a figura e a obra de Antero de Figueiredo, a propósito do centenário do seu nascimento.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.  
 Aborda problemas da pesca e do comércio do pescado.  
 Trata das possibilidades turísticas do nosso país – metrópole, ilhas e ultramar – e dos meios necessários 

à sua expansão.  
 Foca alguns aspectos da vida açoriana, a propósito da sua participação na V Semana de Estudo dos 

Açores, realizada em 1966.  
 Pede a construção de novas instalações para a Biblioteca Municipal de Coimbra.  
 Fala sobre o cinquentenário das aparições de Fátima.  
 Trata do plano geral de aproveitamento do rio Zambeze. 
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Requer vários elementos sobre pedidos de aplicação do regime de draubaque ao fio-máquina 

classificável pela posição 73. 10. 01, destinado a trefilagem de arame e ao fabrico de pregos, a exportar 
para mercados estrangeiros.  

 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III 
Plano de Fomento e subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de algumas bases da 
mesma proposta de lei.  

 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas 
para 1968 e subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de vários artigos da mesma 
proposta de lei.  

 Requer elementos sobre a actuação do Serviço Nacional de Emprego na definição da política nacional de 
emigração, articulada com a do povoamento das províncias ultramarinas.  

 Requer que lhe seja fornecido o livro Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia.  
 Requer vários elementos sobre estudos realizados relativamente à reforma do regime jurídico das 

sociedades anónimas.  
 Subscreve os pareceres da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1966, 

metrópole, e sobre as contas gerais do Estado de 1966, ultramar.  
 Analisa vários problemas relativos ao êxodo rural.  
 Trata de problemas de emigração.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas da Junta do Crédito Público de 

1966.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.  
 Requer que lhe seja fornecido o Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais.  
 Apresenta uma nota de perguntas sobre aplicação do regime de draubaque.  
 Subscreve propostas de resolução sobre as contas gerais do Estado e sobre as contas da Junta do 

Crédito Público de 1966. 
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Refere-se à visita do Sr. Presidente do Conselho aos concelhos de Góis e Pampilhosa da Serra.  



 Enaltece a figura e a acção de S. E. o Cardeal Patriarca de Lisboa e realça a recente inauguração da 
Universidade Católica Portuguesa.  

 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1969.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre alterações à lei eleitoral.  
 Requer uma cópia do parecer do Conselho Superior de Obras Públicas e do despacho do respectivo 

Ministro acerca da opção entre os aproveitamentos hidráulicos da Aguieira ou Caneiro-Foz do Dão.  
 Requer cópias dos estudos realizados sobre o aproveitamento hidroeléctrico de Bogas, no rio Zêzere, e 

outras informações acerca do mesmo assunto.  
 Requer cópias dos estudos realizados e outras informações sobre os aproveitamentos hidroeléctricos e 

hidroagrícolas previstos a partir do rio Côa.  
 Solicita a restauração da Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra.  
 Trata do problema da formação dos jornalistas em Portugal:  
 Apresenta uma nota de perguntas dirigida ao Governo acerca de medidas relativas à assistência e 

intercâmbio escolar entre Portugal e outros países.  
 Requer vários elementos relacionados com a instalação e exploração da televisão em Angola e 

Moçambique.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1967, 

metrópole.  
 Refere-se a vários problemas que afectam a agricultura, entre os quais o êxodo rural e a emigração.  
 Requer a generalização do debate do aviso prévio do Sr. Deputado Agostinho Cardoso sobre os 

problemas da população idosa no nosso país, do fenómeno do envelhecimento da população e da 
política da velhice e participa no referido debate.  

 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1967, 
ultramar.  

 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas da Junta do Crédito Público 
referentes ao ano de 1967.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma moção sobre o aviso prévio do Sr. Deputado Agostinho 
Cardoso.  

 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1967.  
 Subscreve uma proposta de resolução sobre as contas gerais do Estado do referido ano.  
 Requer cópias dos estudos e informações elaborados sobre os seguintes assuntos – possibilidade de 

fusão das empresas grandes produtoras e distribuidoras de energia eléctrica no continente; instituição 
de um banco especial destinado a servir os fundos da previdência social dos trabalhadores; criação em 
Angola e Moçambique de zonas de jogo de fortuna e azar; instalação em Cabo Verde de uma refinaria 
de petróleo; abolição nos Açores do sistema vigente relativo à cobrança de tarifas alfandegárias.  

 Preconiza várias medidas para o desenvolvimento do eixo industrial Coimbra-Figueira da Foz e pede a 
restauração da Região Militar de Coimbra.  

 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência 
rural, subscreve, com outros Deputados, propostas de substituição e de aditamento na referida proposta 
de lei e discute na especialidade a proposta de lei.  

 Nota de perguntas dirigida ao Governo sobre política de fomento e valorização das estâncias termais da 
metrópole. 

 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento. 
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha. 


