
FERNANDO AUGUSTO DE SANTOS E CASTRO 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1922-07-20. 
 
Localidade 
 Funchal / Madeira. 
 
Data da morte 
 1983. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Agronomia pelo Instituto de Agronomia de Lisboa. 
 
Profissão 
 Alto funcionário público. 
 
Perfil político-ideológico 
 Politicamente, desde cedo aparece ligado às instituições do regime. 
 Foi dirigente da Casa dos Estudantes de Angola e do Império. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia de Lisboa da União Nacional; 
 Vice-presidente da Comissão Distrital de Lisboa da União Nacional; 
 Sub-inspector da Mocidade Portuguesa; 
 Engenheiro de 3.ª classe da FNPT (1949); 
 Procurador à Câmara Corporativa (IX Legislatura); 
 Chefe dos serviços técnicos da FNPT (1955); 
 Chefe de gabinete do Secretário de Estado da Agricultura (1958-1961); 
 Chefe da Repartição do Quadro Técnico da Direcção-Geral dos Serviços Agrícolas (1961-1967); 
 Presidente do Grupo de Trabalho n.º 1 do Secretariado Técnico da Presidência do Conselho. 
 Vereador da Câmara Municipal de Lisboa (1968); 
 Presidente da Câmara Municipal de Lisboa (1970); 
 Presidente da FNPT (1969); 
 Governador-Geral de Angola (1972-10-20 a 1974-04-25). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Lisboa Economia. 
XI * Lisboa  

* Não chegou a tomar posse por desempenhar as funções de Governador-Geral de Angola. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Requer informação sobre o número e capacidade das adegas cooperativas e armazéns reguladores para 

vinhos e derivados, construídos e em construção de 1960 a 1969, inclusive.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Economia sobre a proposta de lei de autorização das receitas e 

despesas para 1970.  
 Apresenta uma proposta, que foi aprovada, no sentido de que a Assembleia, por intermédio do Sr. 

Presidente, transmita ao Governo a conveniência de fazer sentir o seu repúdio pelas moções contra 
Portugal votadas na Organização das Nações Unidas.  

 Requer informações sobre aumento de tarifas da Sociedade Estoril.  
 Apresenta uma nota de perguntas sobre um pedido da empresa concessionária dos transportes públicos 

colectivos à superfície na cidade de Lisboa para aumento das tarifas de autocarros.  
 Dirige ao Governo uma nota de perguntas sobre a não assinatura do contrato colectivo de trabalho do 

pessoal da indústria hoteleira do distrito do Funchal.  



 Manifesta ao Governo a satisfação de Torres Vedras pela oficialização do seu estabelecimento de ensino 
liceal.  

 Subscreve, com outros Deputados, dois projectos de lei, um sobre acordos colectivos de comercialização 
de produtos agrícolas, florestais ou pecuários e outro sobre o crédito de colheita pelo processo de 
warrantagem.  

 Apresenta diversas sugestões para melhoria dos transportes urbanos de Lisboa.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emendas às diferentes bases do projecto de lei 

sobre acordos colectivos de comercialização de produtos agrícolas, florestais ou pecuários, segundo o 
texto da Câmara Corporativa, sobre o qual se propõe também que incida, de preferência, a votação.  

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Alberto de Alarcão se refere à pública homenagem prestada, 

na Estação Agronómica Nacional, ao Prof. António de Sousa da Câmara.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 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.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Mandato suspenso. 
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Mandato suspenso. 
 
XI Legislatura (1973-1974) 
 Mandato suspenso. 


