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Profissão 
 Advogado; 
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Carreira político-administrativa 
 Vogal das Comissões Concelhias da União Nacional de Estremoz e Évora; 
 Presidente da Comissão Distrital da União Nacional de Setúbal; 
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Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Setúbal Política e Administração Geral e Local. 
VI Setúbal Política e Administração Geral e Local; Finanças. 
X Setúbal Verificação de Poderes; Legislação e Redacção; Finanças; Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Assinala o facto da inauguração, em Setúbal, de 220 casas económicas, fazendo várias considerações 

acerca do problema da construção de tais casas.  
 Requer, pelo Ministério do Interior, informações sobre a apresentação de doentes pobres das províncias 

nos Hospitais Civis de Lisboa e sobre dívidas das câmaras municipais a estes.  
 É de opinião que, no decorrer do Ano Santo, o Governo promulgue um diploma concedendo uma 

amnistia.  
 Requer, pelo Ministério da Economia, informações respeitantes à aplicação de certas disposições sobre 

assuntos agrícolas e à acção da Junta de Colonização Interna e outras.  
 Justifica o estabelecimento de uma zona franca no porto de Setúbal.  
 Refere-se ao caso da assistência médica e hospitalar aos doentes pobres vindos com guias das câmaras 

municipais.  
 Manifesta o seu agrado e agradecimento pela intervenção do enfermeiro-mor dos Hospitais Civis de 

Lisboa autorizando a assistência externa, análises e exames aos doentes abrangidos pelo despacho de 4 
de Agosto de 1949, quando portadores de guias de responsabilidade das respectivas câmaras municipais.  

 Requer informações sobre as instalações de uns estaleiros navais e de montagem de automóveis, ambas 
em Setúbal.  

 Requer, pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações, cópia dos relatórios da comissão incumbida 
de visitar alguns portos de Espanha para efeito do estudo dê uma zona franca em Lisboa.  

 Refere-se à crise da pesca.  
 Agradece o cuidado do Sr. Ministro das Comunicações na satisfação do seu pedido no sentido de se estudar a 

demarcação de uma zona franca em Setúbal e solicita a construção de certo troço da estrada n.º 253. 
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Refere-se ao I Congresso Nacional dos Homens Católicos. 
 Insiste em que lhe sejam presentes os elementos que pediu relativos ao estabelecimento de uma zona 

franca em Lisboa.  



 Apresenta um requerimento pedindo informações respeitantes à construção de um ramal ferroviário 
ligando Montijo a Alcochete.  

 Refere-se ao artigo 14.º da proposta de lei de reorganização dos serviços de registo e do notariado.  
 Refere-se ao artigo 95.º da mesma proposta de lei.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de revisão da Constituição e do Acto Colonial.  
 Chama a atenção do Governo para o problema da ligação da zona do País ao sul do Tejo com Lisboa.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Fala acerca da nomeação de uma comissão para estudar a forma de no futuro se fazer no Porto de 

Lisboa a descarga dos petroleiros e nas concentrações de instalações petrolíferas no porto de Setúbal 
para petroleiros.  

 Lembra a passagem do 25.º aniversário da criação do distrito de Setúbal e manifesta-se favorável à 
elevação do Barreiro à categoria de cidade.  

 Envia um requerimento pedindo informações respeitantes a transportes entre o Barreiro, e o Terreiro do 
Paço.  

 Discute o projecto de lei relativo ao abandono da família.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Amaral Neto acerca das dívidas das câmaras municipais aos Hospitais Civis 

pelo internamento e tratamento dos doentes pobres.  
 Solicita providências no sentido de melhorar o serviço de transporte de passageiros entre Lisboa e o 

Barreiro.  
 Refere-se à ida a Goa do Sr. Cardeal Patriarca, representando Sua Santidade, para presidir a uma 

comemoração.  
 Requer, pelo Ministério da Educação, informações respeitantes ao professorado primário, secundário e 

técnico. 
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Requer, pelo Ministério da Economia, informações sobre as razões da crise de trabalho na indústria 

corticeira nos concelhos do. Seixal e Almada, preços da cortiça, quantidades importadas, licenças para 
funcionamento de novas fábricas, empréstimos à indústria de cortiça e número de operários corticeiros 
naqueles concelhos.  

 Refere-se à comemoração no próximo ano do 1.° centenário da bula que definiu o dogma da Imaculada 
Conceição, lembrando que se restaurasse a Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição.  

 Entra no debate do aviso prévio do Sr. Manuel Lourinho acerca dos melhoramentos rurais.  
 Entra no debate acerca da proposta de lei de reorganização da educação física nacional.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Amaral Neto acerca das habitações económicas.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Profere palavras de louvor a uma figura estrangeira de Setúbal que doou elevada quantia para a 

construção de um hospital naquela cidade.  
 Louva o Governo pela publicação do Decreto n.º 39.478, que encara o problema dos transportes fluviais 

colectivos entre as duas margens do Tejo.  
 Requer informações sobre estradas que servem o Montijo e transportes entre Lisboa e a mesma 

localidade.  
 Põe em relevo a necessidade de se resolver o problema económico-social da cidade de Setúbal.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a indústria hoteleira.  
 Discute na especialidade a mesma proposta de lei.  
 Refere-se a um despacho do Sr. Subsecretário de Estado da Educação Nacional, cuja obra exalta, acerca 

da missão das escolas primárias e dos cursos de educação de adultos nos meios rurais. 
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Agradece ao Governo a publicação do Decreto-Lei n.º 39.917, acerca dos foros de Cabanas.  
 Fala acerca da necessidade de se criar uma zona franca na área do porto de Setúbal.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Não regista intervenções.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve o acórdão da Comissão de Verificação de Poderes que reconheceu os poderes dos Deputados 

eleitos.  



 Subscreve o parecer da Comissão de Finanças sobre a proposta de lei de autorização das receitas e 
despesas para 1970 e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à referida 
proposta de lei.  

 Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção relativos aos decretos da Assembleia 
Nacional sobre a autorização das receitas e despesas para 1970, sobre á colheita de produtos biológicos 
humanos para liofilização e conservação por outros processos e o texto relativo ao decreto da 
Assembleia Nacional sobre a alteração da Lei n.º 2135, de 11 de Julho de 1968 (Lei do Serviço Militar).  

 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a assistência judiciária.  
 Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção relativos aos decretos da Assembleia 

Nacional sobre a adopção de medidas tendentes ao desenvolvimento da região de turismo da serra da 
Estrela e sobre a criação de tribunais de família.  

 Assinala a passagem do 1.º centenário do nascimento do Marechal Carmona.  
 Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional, 

sob a forma de resolução, sobre as contas gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público de 
1968, sobre a circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas entre o continente e as ilhas 
adjacentes, sobre acordos colectivos de comercialização de produtos agrícolas, florestais e pecuários, 
sobre a assistência judiciária, sobre crédito de colheita e sobre a protecção da natureza e dos seus 
recursos. 

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração a quatro artigos da proposta de lei de 

autorização das receitas e despesas para 1971 e subscreve o texto da Comissão de Legislação e 
Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre a referida autorização.  

 Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre a designação 
pelas respectivas corporações dos vogais que fazem parte dos organismos de coordenação económica 
em representação das actividades por eles coordenadas.  

 Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre a actividade de 
seguros e resseguros.  

 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado de 1969.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração ao projecto de lei sobre a reabilitação e 

integração social de indivíduos deficientes.  
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção, relativo ao decreto da Assembleia Nacional 

sobre, a actividade teatral.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Requer elementos sobre a situação do problema da indústria das conservas de peixe, nomeadamente no 

que se refere à sardinha.  
 Na qualidade de relator, procede à leitura do parecer da comissão eventual acerca da proposta de lei 

sobre liberdade religiosa e subscreve, como membro da comissão eventual, várias propostas de 
alteração à referida proposta de lei.  

 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional, 
sob a forma de resolução, acerca das contas gerais do Estado de 1969.  

 Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional, 

sob a forma de resolução, acerca das contas da Junta do Crédito Público de 1969.  
 Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre a revisão 

constitucional.  
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional 

sobre liberdade religiosa.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a votação da lei de imprensa se 

faça sobre o texto recomendado pela comissão eventual.  
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional 

sobre a lei de imprensa.  
 Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre reabilitação e 

integração social de indivíduos deficientes. 
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional 

sobre protecção do cinema nacional.  
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional, 

sob a forma de resolução, acerca da ocorrência de actos subversivos em território nacional.  



 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção respeitante ao decreto da Assembleia 
Nacional, sob a forma de resolução, relativo à Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre 
Brasileiros e Portugueses.  

 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Subscreve uma proposta relativa a um artigo novo a inserir na Lei de Meios e subscreve, com outros 

Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia sobre a mesma proposta de lei.  
 Discute na especialidade a mesma proposta de lei, subscreve uma proposta de aditamento de um novo 

artigo, a inserir no capítulo de política orçamental e subscreve, com outro Deputado, uma proposta de 
aditamento, requerendo a retirada da sua primeira proposta.  

 Subscreve, com outros Deputados, o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da 
Assembleia Nacional sobre a autorização das receitas e despesas para 1972.  

 Subscreve, com outros Deputados, a moção com que é encerrado o debate do aviso prévio sobre 
educação médica.  

 Subscreve, com outros Deputados, o parecer da Comissão de Verificação de Poderes relativo à eleição 
suplementar de um Deputado pelo círculo da Guiné.  

 Refere-se ao acordo que assinala a passagem para a Caixa de Previdência de Setúbal da assistência 
médica e medicamentosa às populações rurais, até agora confiada às Casas do Povo.  

 Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia 
Nacional sobre defesa da concorrência.  

 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação e subscreve, com outros Deputados, 
a moção com que é encerrado o debate do aviso prévio.  

 Participa no debate para apreciação das contas públicas de 1970.  
 Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia 

Nacional sobre organização judiciária.  
 Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia 

Nacional, sob a forma de resolução, acerca das contas da Junta do Crédito Público de 1970.  
 Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia 

Nacional sobre fomento industrial.  
 Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia 

Nacional sobre emprego de trabalhadores estrangeiros.  
 Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia 

Nacional sobre revisão da Lei Orgânica do Ultramar. 
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Apresenta, na qualidade de relator, na discussão da generalidade da proposta de lei sobre a prestação 

de avales pelo Estado, o parecer da Comissão de Finanças e Economia.  
 Subscreve o parecer da comissão eventual eleita para rever o Regimento da Assembleia Nacional.  
 Subscreve as propostas de alteração ao Regimento da Assembleia Nacional apresentadas pela comissão 

eventual.  
 Subscreve as propostas de alteração à proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado, 

apresentadas pelas Comissões de Economia e Finanças.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado.  
 Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção da Assembleia Nacional sobre 

prestação de avales pelo Estado.  
 Subscreve, com outros Deputados, o relatório das Comissões de Finanças e de Economia sobre o 

aditamento à proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma resolução para o aperfeiçoamento do sistema de luta anti-

inflacionista.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à Lei de Meios para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, os votos sugeridos no parecer das Comissões de Finanças e 

Economia, à proposta de Lei de Meios para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de resolução, à ratificação do Decreto-Lei n.º 198/72, 

de 12 de Junho.  
 Apresenta uma nota de perguntas acerca da construção do canal Tejo-Sado.  
 Subscreve, com outros Deputados, o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção sobre 

registo nacional de identificação.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de nova redacção e de acrescentamento ao 

Regimento.  
 Discute, na especialidade, e subscreve, com outros Deputados, muitas propostas de alteração ao Regi-

mento da Assembleia Nacional.  



 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto de autorização das receitas 
e despesas para 1973.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma ratificação sob a forma de resolução ao Decreto-Lei n.º 196/72.  
 Subscreve, com outros Deputados, o Acordo entre os Estados Membros da Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por um lado, e a República Portuguesa, 
por outro lado.  

 Subscreve, com outros Deputados, o Regimento da Assembleia Nacional.  
 Subscreve, com outros Deputados, o texto definitivo sobre a lei de terras do ultramar.  
 Subscreve, com outros Deputados, o texto definitivo sobre a reforma do sistema educativo. 


