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Data de nascimento 
 1924-10-12. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Notário. 
 
Carreira profissional 
 Desempenhou funções directivas em instituições desportivas e culturais de Moçâmedes: Sporting Clube 

e Rádio Clube. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Angola Negócios Estrangeiros. 
XI Angola Negócios Estrangeiros. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve o acórdão da Comissão de Verificação de Poderes que reconheceu os poderes dos Deputados 

eleitos.  
 Apoia a intervenção do Sr. Deputado Correia das Neves sobre a concessão de uma ampla amnistia no 

campo criminal.  
 Faz uma análise da problemática da guerra no ultramar.  
 Discute na especialidade o artigo 2.º da proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 

1970.  
 Requer várias informações sobre transportes aéreos na província de Angola.  
 Requer informação sobre se está em estudo a possível visita de trabalho ao ultramar dos Deputados que 

o representam na Assembleia.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. José da Silva, em que este faz considerações de natureza política a 

propósito da recente realização do V Congresso da União Nacional, focando de maneira especial o 
aspecto da promoção dos direitos cívicos.  

 Faz considerações sobre a situação dos funcionários públicos de Angola.  
 Pronuncia-se sobre a forma de votar a proposta do Sr. Sá Carneiro no sentido de ser retirada da 

discussão a proposta de lei sobre a criação de tribunais de família.  
 Discute na especialidade a referida proposta de lei.  
 Trata do problema dos transportes marítimos de Angola, designadamente no âmbito da marinha 

mercante.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Castro Salazar no debate sobre as contas gerais do Estado e da 

Junta do Crédito Público de 1968.  
 Faz um aparte à intervenção da Sr.ª D. Sinclética Torres no debate do aviso prévio do Sr. Deputado 

Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e a sociedade moderna.  
 Chama a atenção para vários aspectos a ter em conta na nossa politica ultramarina.  
 Evoca a memória da figura política portuguesa que foi o engenheiro Cunha Leal, abordando em seguida 

alguns problemas de interesse para a província de Angola.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Agradece o voto de pesar pela morte de seu pai.  
 Corrobora as intervenções dos Srs. Pinto Machado e Miller Guerra a propósito da reforma do ensino 

anunciada pelo Sr. Ministro da Educação Nacional e a intervenção do Roboredo e Silva acerca da 



promulgação de um a relativo à disciplina da transacção de lotes de acções de sociedades anónimas 
com forte projecção nas actividades económicas da Nação.  

 Refere-se à ocorrência de graves incidentes em vários estabelecimentos de ensino da cidade de Lisboa.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Temudo Barata se pronuncia sobre a necessidade de revisão 

da Concordata e do Acordo Missionário entre a Igreja Católica e o Estado Português.  
 Insurge-se contra alguns aspectos de desigualdade na aposentação de funcionários ultramarinos.  
 Faz considerações a propósito da aprovação dos estatutos da Liga Nacional Africana, criada para defesa 

dos direitos dos naturais de Angola.  
 Preconiza um regime de integração e unidade de todo o espaço económico português.  
 Requer informações relativas a companhias de navegação que se dedicam ao transporte de mercadorias 

para o ultramar.  
 Requer cópia do despacho conjunto dos Srs. Ministros da Economia e do Ultramar que estabelece a 

necessidade de restrições quantitativas à importação pelas províncias ultramarinas de certas 
mercadorias de origem nacional na metrópole e dela directa ou indirectamente provenientes, e bem 
assim de todos os despachos normativos ao assunto respeitantes.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Cunha Araújo se pronuncia sobre o problema da possível 
revisão da Concordata com a Santa Sé.  

 Expõe os princípios que norteiam a sua actuação parlamentar e preconiza a elaboração de um estatuto 
para os inválidos de guerra.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Maximiliano Fernandes aborda o problema dos reformados e 
aposentados do ultramar.  

 Refere-se a vários aspectos de desconhecimento na metrópole das províncias ultramarinas, 
designadamente Angola, e, nesta, do Plano do Cunene.  

 Reclama contra a tentativa das companhias nacionais de navegação para aumento de preço dos fretes 
do peixe congelado e de meia cura destinado a Moçambique.  

 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a actividade de seguros e resseguros.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento de uma base nova ao projecto de lei 

sobre a reabilitação e integração social de indivíduos deficientes.  
 Requer cópias dos estudos feitos para a instalação de radiotelevisão em Angola.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Carlos Ivo lamenta a continuação da interferência da 

comissão de censura de Moçambique na livre publicação das intervenções parlamentares.  
 Requer informações relativas a reformados das províncias ultramarinas e a trânsito de viaturas 

automóveis.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Moura Ramos discute na generalidade a proposta e os 

projectos de lei de revisão constitucional.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Casal-Ribeiro no mesmo debate na generalidade.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 85.º da Constituição.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Nogueira Rodrigues no debate na generalidade atrás referido e 

subscreve uma série de propostas de alteração à Constituição apresentadas pela comissão eventual.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de nova redacção do artigo 8.º da Constituição.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Pedro Baessa faz considerações sobre alguns problemas de 

Moçambique.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração da proposta de lei sobre liberdade 

religiosa.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Ricardo Horta no referido debate na especialidade.  
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.  

 Faz considerações sobre o problema dos pagamentos interterritoriais.  
 Refere-se à necessidade de regresso da Liga Nacional Africana à normalidade associativa e estatutária.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Cunha Araújo faz a apreciação do Decreto-Lei n.º 520/71.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Teixeira Canedo faz a apreciação do Decreto-Lei n.º 520/71.  
 Requer vários elementos acerca da D.T.A. e D.E.T.A.  
 Requer informações acerca do regime cambial.  
 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.  



 Subscreve, com outros Deputados, o parecer da Comissão de Verificação de Poderes relativo à eleição 
suplementar de um Deputado pelo círculo da Guiné.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Temudo Barata preconiza a revisão da situação dos inválidos 
de guerra e a publicação urgente de um código de inválidos.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. David Laima se refere a diversos problemas relativos à 
província de Angola, apoiando-se no relatório e contas do exercício de 1970 dia secção distrital do 
Moxico do Sindicato Nacional dos Empregados do Comércio e da Indústria.  

 Refere-se ao regime dos pagamentos interterritoriais e suas implicações.  
 Refere-se a um caso de recusa de matrícula nos Pupilos do Exército a um jovem por motivo de filiação 

ilegítima.  
 Refere-se a um telegrama da Salipesca relativo à importação de peixe em Moçambique e a vários 

problemas relativos aos atrasos das informações requeridas pelos Deputados acerca de assuntos de 
administração pública.  

 Pede à Mesa um esclarecimento relativo à questão prévia apresentada à Mesa no fim do debate na 
generalidade da proposta de lei sobre organização judiciária.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Alberto Meireles se refere a uma nota do Gabinete do 
Ministro do Exército, publicada na imprensa e que incide sobre um aparte a uma sua intervenção.  

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado.  
 Subscreve, na especialidade, uma base da proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado e 

discute-a seguidamente.  
 Refere-se aos actual e anterior Governadores do Estado de Angola.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Jorge Correia, acerca da discussão na generalidade da proposta de 

lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Refere-se a vários problemas de política geral, nomeadamente a concessão de uma nova amnistia.  
 Discute a 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 e aprova os 
mesmos Acordos.  

 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, por um lado, e a República 
Portuguesa, por outro lado, e entre a Comunidade Económica Europeia e a República Portuguesa.  

 Faz um aparte à intervenção do Sr. Deputado Alberto de Alarcão, acerca da controvérsia de um carrega-
mento de vinhos para Luanda.  

 Faz um aparte à intervenção do Sr. Santos Almeida acerca da política ultramarina portuguesa.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Homem de Melo sobre a participação no debate do aviso prévio 

acerca de meios de comunicação e problemática da informação.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Max Fernandes sobre pecuária em Moçambique.  
 Participa no debate sobre o aviso prévio da indústria do turismo no desenvolvimento económico e social 

do ultramar.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Temudo Barata acerca do 50.º aniversário da Lisa dos Combatentes.  
 Discute, na generalidade e na especialidade, a proposta de lei de terras do ultramar e subscreve, com 

outros Deputados, várias propostas de emenda, aditamento às diversas bases da mesma proposta de 
lei.  

 Requer, ao Sr. Presidente, a contagem dos Deputados presentes a ver se há quórum para decidir o 
assunto em questão.  

 Faz um aparte ao Sr. Amílcar Mesquita acerca da criação da Relação de Évora.  
 Faz um aparte ao Sr. Cancela de Abreu acerca dos malefícios do tabaco.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Intervém no debate, na generalidade, da proposta de lei sobre o IV Plano de Fomento.  
 Refere-se à assinatura da escritura de constituição da empresa exploradora da televisão no Estado de 

Angola.  
 Interroga a Mesa sobre o aviso prévio sobre a televisão como serviço público e o regime da sua 

concessão em Portugal, tendo o Sr. Presidente respondido em conformidade. 


