
CÂNDIDO DE MENESES PAMPLONA FORJAZ DE LACERDA 
Legislaturas: III. 
 
Data de nascimento 
 1901-08-13 
 
Localidade 
 Angra do Heroísmo / Açores. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura desconhecida. 
 
Profissão 
 Professor do Ensino Secundário. 
 
Carreira profissional 
 Professor e Reitor do Liceu Padre Jerónimo Emiliano de Andrade. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Distrital da União Nacional de Angra do Heroísmo; 
 Presidente substituto da Junta Geral do Distrito Autónomo de Angra do Heroísmo; 
 Governador Civil de Angra do Heroísmo (1944-1952); 
 Regressa ao ensino liceal (1952); 
 Presidente da Junta dos Portos (1962). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

III Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 
 
Intervenções parlamentares 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Refere-se ao decreto n.º 32.691, relativo a aposentações e à situação por ele criada em especial aos 

funcionários dos distritos autónomos das ilhas adjacentes.  
 Entra no debate relativo ao aviso prévio do, Sr. Melo Machado acerca da questão das carnes.  
 Refere-se a um boletim informativo da União Nacional, cujo valor encarece, manifestando a opinião da 

necessidade de uma grande propaganda a contrapor à que é feita por elementos vários adversos aos 
princípios do Estado Novo.  

 Fala de novo sobre assuntos que se prendem com as aposentações dos funcionários do Estado a cargo 
das Juntas Gerais das ilhas.  

2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Fala sobre concessões de ajudas de custo aos funcionários quando deslocados dos seus cargos em 

serviço público; refere-se à isenção de propinas aos alunos cujos pais estejam em certas condições e 
ainda à situação dos aposentados e reformados, que deviam ter beneficiado do suplemento de 
vencimento concedido aos funcionários no activo.  

 Manifesta, a gratidão das populações açorianas pelo decreto publicado sobre as estradas e por outras 
medidas administrativas tomadas pelo Governo a favor do Arquipélago dos Açores.  

3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Não regista intervenções.  


