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Localidade 
 Paranhos / Porto. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito (Ciências Político-Económicas) pela Universidade de 

Coimbra; 
 Doutoramento pela Universidade de Coimbra (1961). 
 
Profissão 
 Advogado; 
  Professor Universitário. 
 
Carreira profissional 
 Assistente de Ciências Económicas; 
 Professor de Ciências Económicas na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto; 
 Professor de Introdução às Ciências Sociais na Faculdade de Economia do Porto; 
 Presidente do Conselho Científico da Associação Fiscal Portuguesa; 
 Consultor Económico da Sociedade dos Economistas Portugueses. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Distrital do Porto da União Nacional; 
 Procurador à Câmara Corporativa (IX Legislatura); 
 Presidente do Conselho Orientador do Centro de Estudos de Planeamento da Presidência do Conselho 

(1968); 
 Membro da Direcção do Centro do Instituto Nacional de Estatística. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Porto Finanças; Economia. 
XI Porto Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Finanças sobre a referida proposta de lei.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Economia sobre a mesma proposta de lei.  
 Faz considerações sobre o Colóquio de Politica Industrial a decorrer em Lisboa.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Pinto Leite sobre problemas de condicionamento industrial.  
 Faz considerações de natureza política a propósito da recente realização do V Congresso da União 

Nacional.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e 

a sociedade moderna e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de moção relativa ao referido 
aviso prévio.  

 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.  

 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas 
entre o continente e as ilhas adjacentes.  

 Discute na especialidade o projecto de lei sobre acordos colectivos de comercialização de produtos 
agrícolas, florestais ou pecuários.  

 Discute na especialidade o projecto de lei sobre o crédito de colheita pelo processo de warrantagem.  



 Refere-se ao interesse crescente pela problemática da nossa política económica e faz o balanço da 
actividade da Assembleia no decurso da sessão legislativa.  

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Presta homenagem à memória dos Srs. Deputados Pinto Bull, Pinto Leite, Vicente de Abreu e Leonardo 

Coimbra, vítimas de acidente na província da Guiné em missão da Assembleia.  
 Requer informações sobre problemas do regime de trabalho na indústria hoteleira e actividades 

similares.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1971.  
 Intervém na discussão na especialidade da proposta de lei sobre a actividade teatral.  
 Intervém na discussão na especialidade da proposta de lei sobre a protecção do cinema nacional.  
 Associa-se às palavras do Sr. Presidente a propósito da morte do Sr. Deputado Antão Santos da Cunha.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a actividade de seguros e resseguros.  
 Subscreve, com outros Deputados, algumas propostas de alteração à referida proposta de lei.  
 Faz considerações sobre o problema da reforma universitária.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Faz um aparte à segunda intervenção do Sr. Magalhães Mota no mesmo debate na generalidade.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional e subscreve, 

com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 93.º da Constituição.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Pinto Machado no debate na generalidade da proposta e do projecto 

de lei de imprensa.  
 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 e discute na especialidade o texto da comissão 
eventual referente à lei de imprensa.  

 Congratula-se com o facto de o Sr. Ministro das Finanças, anos ter inscrito na proposta de lei de meios 
os estudos necessários à arrumação funcional das despesas e receitas públicas, ter publicado 
recentemente um diploma a concretizar essa nova arrumação.  

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia Nacional relativa à comunicação do Sr. Presidente do 

Conselho acerca da conveniência de a Assembleia se pronunciar sobre a existência e a gravidade da 
subversão que afecta algumas partes do território nacional.  

 Subscreve, como relator, com outros Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia 
sobre a proposta da Lei de Meios para 1972 e discute na generalidade a mesma proposta de lei.  

 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre a defesa da concorrência.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Economia relativo à proposta de lei sobre fomento industrial e 

discute na generalidade e na especialidade a mesma proposta de lei.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Deputado Correia da Cunha se refere à crise académica, 

motivada pelo discurso do Sr. Deputado Moura Ramos.  
 Subscreve as propostas de alteração à proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado, 

apresentadas pelas Comissões de Economia e de Finanças.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado.  
 Faz um aparte à comunicação do Sr. Magalhães Mota sobre a lei de autorização das receitas e despesas 

para 1973.  
 Aprova os Acordos entre os Estados Membros da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e a Comuni-

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

 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização das despesas e receitas para 1973.  
 Apresenta o relatório das Comissões de Finanças e de Economia sobre a proposta de lei de autorização 

das receitas e despesas para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, a proposta de resolução relativa à apreciação dos textos dos Acordos 

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, e entre a Comunidade 
Económica Europeia e a República Portuguesa.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma resolução para o aperfeiçoamento do sistema de luta anti-
inflacionista.  

 Discute, na generalidade e na especialidade, a proposta de lei de autorização das receitas e despesas 
para 1973.  

 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de aditamento à Lei de Meios para 1973.  
 Discute, na especialidade, o artigo da proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973, 

que ratifica o Decreto-Lei n.º 196/72, de 12 de Junho.  



 Subscreve, com outros Deputados, os votos sugeridos no parecer das Comissões de Finanças e de 
Economia, à proposta de lei de meios para 1973.  

 Participa no debate sobre o aviso prévio acerca dos meios de comunicação social e problemática da 
informação.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de resolução à ratificação do Decreto-Lei n.º 198/72, 
de 12 de Junho.  

 Discute, na generalidade, a proposta de lei sobre a reforma do sistema educativo.  
 Comenta a expansão das condições económicas e sociais em Portugal e chama a atenção para a 

situação em que encontram os empregados de mesa na região nortenha.  
 Faz um aparte à participação do Sr. Pinto Balsemão.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Pinto Machado acerca do elogio do ex-Deputado Dr. Sá Carneiro.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre agrupamentos 

complementares de empresas e discute, na especialidade, as diferentes bases da mesma proposta de 
lei.  

 Faz um aparte à intervenção do Sr. Moura Ramos, acerca da reforma do sistema educativo.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei de reforma do sistema educativo.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Intervém na apreciação, na generalidade, da proposta de lei de autorização das receitas e despesas 

para 1974.  
 Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1974.  
 Congratula-se com as providências do Governo no quadro da política industrial, referindo-se também à 

valorização turística da Póvoa de Varzim, resultante das medidas ultimamente tomadas.  
 Intervém na discussão da moção proposta pelo Sr. Deputado Gustavo Neto Miranda, como presidente 

da Comissão do Ultramar.  
 Usa da palavra a propósito do incêndio que destruiu parte do edifício central da Universidade do Porto. 


