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Localidade 
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Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia electrotécnica. 
 
Profissão 
 Engenheiro electrotécnico. 
 
Carreira profissional 
 Trabalhou na Companhia Nacional de Electricidade; 
 Trabalhou nos Ateliers de Construction Oerlikon (Suíça); 
 Engenheiro consultor da Sociedade de Electricidade e Fomento. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Vila Real Obras Públicas e Comunicações (Secretário); Economia. 
VIII Vila Real Obras Públicas e Comunicações (Secretário). 
IX Vila Real Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Faz considerações sobre o II Congresso dos Economistas e o II Congresso da Indústria Portuguesa e 

acerca da inauguração das instalações da Feira das Indústrias Portuguesas e da sua realização em 1957.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência e das 

Casas do Povo na construção de habitações económicas.  
 Discute as Contas Gerais do Estado da metrópole e do ultramar e as da Junta do Crédito Público 

relativas a 1956.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Faz considerações sobre o problema rodoviário particularmente no que respeita ao distrito de Vila Real.  
 Refere-se à criação do Instituto Nacional de Investigação Industrial.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano director do desenvolvimento urbanístico da 

região de Lisboa.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de alteração à Constituição Política.  
 Requer pelo Ministério do Interior informações necessárias à discussão do projecto de lei que visa a 

integrar no concelho de Mesão Frio algumas freguesias do de Baião.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao abastecimento de água das populações rurais.  
 Refere-se à inauguração do 1.º escalão do metropolitano de Lisboa.  
 Discute a proposta de lei de abastecimento de água às populações rurais.  
 Requer elementos, pelo Ministério das Obras Públicas, acerca de conservação, reparação e construção 

de estradas.  
 Faz considerações sobre a economia do vinho do Porto a propósito da redução dos respectivos direitos 

de importação em Inglaterra.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre as estradas nacionais.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Refere-se à realização da I Feira Internacional de Lisboa.  
 Discute a proposta de lei relativa ao plano de construções para o ensino primário.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano de viação rural.  
 Pede a realização de vários melhoramentos na freguesia do Pinhão.  
 Discute a proposta de lei que aprova o Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais.  



VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Refere-se à inauguração do aproveitamento hidroeléctrico do Douro.  
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Ocupa-se de vários problemas do distrito de Vila Real, nomeadamente o da batata.  
 Refere-se às tarifas de electricidade no concelho de Vila Real.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Nunes Barata sobre a bacia hidrográfica do Mondego.  
 Alude ao desenvolvimento da rede hospitalar, especialmente nos meios rurais.  
 Trata de problemas de desenvolvimento económico.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Discute, na generalidade, o projecto de lei acerca do reembolso, pelos subsequentes usuários, dos 

custos de linhas ou instalações novas, que os consumidores de energia eléctrica hajam pago às 
entidades distribuidoras.  

 Subscreve, com outros Srs. Deputados, uma proposta de substituição integral do mesmo projecto de lei.  
 Discute o mesmo projecto de lei na especialidade.  
 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 e discute essas propostas.  
 Faz considerações sobre as verbas gastas em escolas técnicas e liceus, em aparte a uma intervenção do 

Sr. Júlio Evangelista sobre as deficiências do ensino no distrito de Viana do Castelo.  
 Fala sobre vários problemas do ensino secundário.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) e as contas da Junta do 

Crédito Público referentes a 1962.  
 Requer alguns elementos sobre estradas nacionais classificadas.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei acerca do pano Intercalar de Fomento para 

1965-1967 e subscreve, com outros Deputados, uma moção acerca da mesma proposta de lei.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração à proposta de lei de autorização das receitas 

e despesas para 1965 e discute na especialidade a mesma proposta de lei.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre indústrias, extractivas e subscreve, com outros Deputados, a 

moção aprovada no final do mesmo debate.  
 Examina a crise vinícola na região duriense.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases da proposta de lei sobre a 

propriedade da farmácia.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Alude a alguns problemas turísticos do distrito de Vila Real.  
 Discute na especialidade algumas bases do projecto de lei sobre a preferência no provimento de lugares 

do ensino primário.  
 Requer informações sobre aproveitamentos hidroeléctricos e centrais térmicas programados no Plano 

Intercalar de Fomento.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1964.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.  
 Discute na especialidade vários artigos da mesma proposta de lei.  
 Subscreve com outros Deputados várias propostas de alteração daquela proposta de lei.  
 Examina a crise da agricultura na região vinícola do Douro, abordando problemas da mecanização da 

agricultura.  
 Subscreve com outros Deputados várias propostas de alteração da proposta de lei sobre o regime 

jurídico da caça e discute na especialidade a mesma proposta de lei.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III 

Plano de Fomento.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de vários artigos da proposta de lei de 

autorização das receitas e despesas para 1968 e discute na especialidade a mesma proposta de lei.  
 Discute na especialidade o artigo 25.º da proposta de lei do serviço militar.  



 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.  
 Faz considerações sobre problemas de hidráulica agrícola, em aparte a uma intervenção do Sr. Calapez 

Garcia no mesmo debate.  
 Requer vários elementos relativos a melhoramentos rurais.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1969, discute na 

especialidade vários artigos e subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração e de 
substituição a vários artigos da mesma proposta de lei.  

 Discute na especialidade a proposta de lei sobre alterações à lei eleitoral.  
 Requer do Ministério da Economia informações sobre financiamentos, empréstimos e comparticipações 

concedidos pela Junta de Colonização Interna.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1967.  
 Trata da situação económica da província de Trás-os-Montes o da importância que o rio Douro pode ter 

no seu desenvolvimento económico.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre produtos da 

indústria siderúrgica, justificando-a em seguida.  


