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Data de nascimento 
 1907-10-24 
 
Localidade 
 Matosinhos / Porto. 
 
Habilitações literárias 
 Instrução primária. 
 
Profissão 
 Gerente industrial de conservas. 
 
Carreira político-administrativa 
 Procurador à Câmara Corporativa (IV, VI, IX e XI Legislaturas); 
 Presidente da Direcção do Grémio dos Industriais de Conservas de Peixe do Norte; 
 Presidente da Corporação das Pescas; 
 Vogal do Conselho Superior da Indústria. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Porto  Economia. 
 
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.  
 Associa-se à intervenção do Sr. Urgel Horta sobre o restabelecimento da Faculdade de Letras na 

Universidade do Porto e faz considerações sobre o estabelecimento e funcionamento das primeiras 
corporações.  

 Faz considerações sobre a situação dos organismos de coordenação económica em face da criação das 
corporações.  

 Requer informações sobre as actividades dos organismos de coordenação económica.  
 Faz considerações acerca da posição dos Institutos do Vinho do Porto e de Conservas de Peixe no 

quadro da organização corporativa.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
 Chama a atenção do Sr. Ministro das Corporações para o facto de as actividades do vinho e das 

conservas de peixe não estarem integradas na Corporação do Comércio. 
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Lembra ao Governo a conveniência de estabelecer o seguro de exportação.  
 Manda para a Mesa uma nota de aviso prévio acerca dos organismos de coordenação económica.  
 Efectiva o seu aviso prévio sobre os organismos de coordenação económica.  
 Faz considerações sobre um decreto-lei a publicar estabelecendo novo regime das funções de 

intervenção económica dos organismos corporativos obrigatórios.  
 Refere-se à publicação do Decreto-Lei n.º 42.294 sobre os organismos corporativos obrigatórios. 
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Faz considerações acerca de um projecto de reorganização da indústria de refinação de azeite.  
 Afirma a sua concordância com as declarações feitas pelo Sr. Ministro da Economia nomeadamente 

quanto à necessidade de renovação da estrutura das indústrias nacionais.  
 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) 
 Congratula-se com o êxito da representação de Portugal nas feiras de Lefa e Ikofa, na Alemanha. 


