
FRANCISCO JOÃO CAETANO DE SOUSA BRÁS GOMES 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1910-12-22. 
 
Localidade 
 Aldonã / Goa / Índia Portuguesa. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Ciências Físico-Químicas. 
 
Profissão 
 Professor do Ensino Secundário. 
 
Carreira profissional 
 Início da carreira profissional como professor agregado do Liceu Alves Martins (Viseu); 
 Transferido para o Liceu Afonso Albuquerque em Goa; 
 Reitor do Liceu Correia de Sá, em Angola. 
 
Carreira político-administrativa 
 Fundou em Goa o primeiro Centro Escolar da Mocidade Portuguesa e a revista Ala, de que foi director. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Índia Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Trata da anunciada exigência da matrícula num curso superior e a frequência dos cursos de oficiais milicianos.  
 Refere-se a vários problemas do ensino liceal.  
 Assinala a passagem do centenário da morte de Francisco Luís Gomes.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Refere-se à passagem de mais um aniversário da ocupação do Estado Português da Índia pela União Indiana.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a actividade teatral.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração a referida proposta de lei.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a protecção do 

cinema nacional.  
 Ocupa-se da situação dos médicos formados pela Escola Médico-Cirúrgica de Goa.  
 Preconiza a criação nos liceus da categoria de preparadores, pessoal auxiliar e a revisão das 

diuturnidades do professorado.  
 Protesta contra a tentativa da União Indiana de estender ao Estado da Índia a sua legislação sobre a 

pena de morte.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Prabacor Rau preconiza a extensão aos alunos do ensino 

técnico da faculdade, já concedida no ensino liceal, de pedirem a revisão das provas escritas de exame.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Preconiza a concessão de mais uma época de exames, em Janeiro, aos alunos do 7.º ano do liceu que 

tenham falta de uma única disciplina.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Casal-Ribeiro faz considerações acerca da difusão de boletins 

subversivos entre a juventude do 2.º ciclo dos liceus.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Valadão dos Santos se refere à visita que efectuou, com 

outros Deputados, às instalações da N.A.T.O. na Bélgica e a estabelecimentos de ensino na Alemanha 
Federal.  

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Evoca a data funesta em que as forças da União Indiana ocuparam os territórios portugueses do Estado 

da Índia.  
 Participa no debate acerca do aviso prévio sobre toxicomania e subscreve, com outros Deputados, uma 

moção no final do debate. 


