
ÁLVARO EUGÉNIO NEVES DA FONTOURA 
Legislaturas: IV. 
 
Data de nascimento 
 1891-07-24. 
 
Localidade 
 Bragança. 
 
Data da morte 
 1975-12-18. 
 
Habilitações literárias 
 Curso de Engenharia Militar da Escola de Guerra; 
 Licenciatura em Engenharia Civil pela Universidade do Porto. 
 
Profissão 
 Oficial do Exército. 
 
Carreira profissional 
 Professor do Colégio Militar (1925-1937); 
 Professor na Escola Superior Colonial (1932-1947); 
 Professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarinas de Lisboa (1939-1961); 
 Presidente da Junta Central de Trabalho e Emigração do Ministério do Ultramar (1937-1960); 
 Vogal do Conselho Técnico de Fomento Colonial (1947); 
 Perito português na Comissão de Política Social dos Territórios não-Metropolitanos (1947-1958). 
 
Carreira político-administrativa 
 Director dos Serviços de Obras Públicas (1920-1925); 
 Engenheiro do Serviço de Edificações Urbanas da Câmara Municipal de Lisboa (1925-1927); 
 Director dos Caminhos-de-Ferro de Moçambique (1927-1937); 
 Governador de Timor (1937-1940); 
 Chefe de Gabinete do Ministro das Colónias, Vieira Machado (1940-1944); 
 Vogal do Conselho Ultramarino (1940-1961). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 
IV Macau Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais; Colónias. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Esclarece umas afirmações do Sr. Henrique Galvão referentes ao funcionalismo colonial.  
 Entra no debate acerca do aviso prévio referente à marinha mercante.  
 Entra no debate da proposta de lei da Carta Orgânica do Império Colonial.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Louva a acção do Sr. Deputado Gabriel Teixeira como governador de Macau no decurso da guerra.  
 Fala sobre a notável acção do falecido Artur Tamagnini Barbosa, como funcionário superior do Ministério 

das Colónias e como governador de Macau.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Refere-se ao que disse o Sr. Henrique Galvão acerca da actuação do Gabinete de Urbanização Colonial, 

a propósito do qual envia para a Mesa uma relação dos trabalhos feitos pelo mesmo.  
 Felicita o Governo, e especialmente o Sr. Ministro das Colónias, pelas notícias que frequentemente vêm 

de Macau no que importa às boas relações entre esta colónia e os territórios limítrofes, reveladoras da 
boa política do Governo central o dos governadores daquela colónia.  

 Refere-se ao artigo 13.º do parecer da Câmara Corporativa ao projecto de lei do inquilinato e envia uma 
proposta relativa a articulados do parecer da Câmara Corporativa ao mesmo projecto de lei, referindo-se 
ainda ao princípio da liberdade contratual, em referência ao projecto de lei do inquilinato.  

 



4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Manifesta o júbilo pelo acto do Governo para a posse do Caminho de Ferro da Beira à Rodésia.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Henrique Galvão acerca da administração de Angola. 


