
FERNANDO AUGUSTO BORGES JÚNIOR 
Legislaturas: I, III. 
 
Data de nascimento 
 1880-03-10. 
 
Localidade 
 Angra do Heroísmo / Açores. 
 
Data da morte 
 1949-07-30. 
 
Habilitações literárias 
 Curso de Infantaria da Escola do Exército (1900-10-15); 
 Curso do Estado Maior da Antiga Escola do Exército (1912-1913). 
 
Profissão 
 Oficial do Exército; 
  Jornalista. 
 
Carreira profissional 
 Atinge o auge da sua carreira militar ao comandar as forças enviadas para debelar a revolta da Madeira 

(1931); 
 Chefe do Estado Maior do Governo Militar de Lisboa (1932); 
 Ajudante do Exército General interino (1933-1934); 
 Presidente da Assembleia Geral do Sindicato Nacional dos Jornalistas. 
 
Carreira político-administrativa 
 Chefe de Gabinete do Ministro da Guerra durante o governo de Sidónio Pais (1918). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 
I 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Entra na discussão e debate da proposta de lei sobre o Conselho Superior de Defesa Nacional. 
 Entra no debate sobre a proposta de lei que regula a promoção de oficiais para o quadro dos serviços 

auxiliares do Exército. 
 Discute a proposta de lei n.º 17, sobre a reorganização do Conselho General da Armada. 
 Aprecia e apoia o projecto de lei do Sr. José Cabral, sobre a construção de uma estátua a Sidónio Pais. 
 Entra na discussão da proposta de lei que reorganiza os serviços de assistência aos tuberculosos do 

Exército. 
 Defende a proposta de lei n.º 48, relativa à redução do tempo de permanência no posto de aspirante a 

oficial, dos alunos da Escola Central de Sargentos. 
 Entra do debate da proposta de lei n.º 47, que estabelece o novo programa para a promoção de furriéis 

a segundos sargentos. 
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Discute as propostas de lei sobre recrutamento militar e organização geral do exército.  
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Fala sobre a proposta de lei do regime administrativo das ilhas adjacentes.  
 Fala sobre a proposta de lei de reforma do ensino primário. 
 
 
 



III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Manifesta os seus sentimentos de profundo pesar pelo falecimento do Sr. António Hintze Ribeiro.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Refere-se ao termo da guerra mundial.  


