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Data de nascimento 
 1923-06-26. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia electrotécnica pelo Instituto Electrotécnico de 

Grenoble (1948). 
 
Profissão 
 Engenheiro electrotécnico. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal da Comissão de Província da União Nacional de Angola. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Angola Ultramar. 
VIII Angola Ultramar. 
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Faz considerações sobre a situação cambial de Angola e as dificuldades de transferências para a 

metrópole relativas aos compromissos comerciais assumidos.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Faz considerações sobre o problema das transferências de Angola para a metrópole.  
 Refere-se, a propósito de um discurso do Sr. Presidente do Conselho a vários problemas de Angola. 
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Refere-se aos problemas económicos de Angola.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1960.  
 Faz considerações acerca do estado das estradas em Angola.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Refere-se à campanha anticolonialista.  
 Refere-se a um empréstimo de 500.000 contos a Moçambique e a Angola e ao problema das 

transferências desta última província.  
 Faz considerações acerca dos acontecimentos de Angola e das suas repercussões no plano internacional.  
 Refere-se aos acontecimentos de Angola e às medidas a tomar em relação a eles.  
 Refere-se aos acontecimentos de Angola e às medidas tomadas pelo Governo.  
 Considera a urgência de se resolverem os problemas económicos e sociais de Angola.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Refere-se à situação de Angola.  
 Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1962.  
 Refere-se à morte de um grupo de oficiais do Exército devido a desastre de aviação ocorrido em Angola.  
 Recorda a data da eclosão dos movimentos terroristas no Norte de Angola.  
 Faz considerações acerca de diversos problemas de Angola. 
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Faz considerações sobre diversos problemas de Angola.  
 Fala sobre problemas relacionados com a integração do espaço económico português.  
 Fala sobre as incidências em Angola dos diplomas que promovem a integração económica do espaço 

português.  
 Discute a proposta de Lei Orgânica do Ultramar Português.  
 



3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Ocupa-se do problema, das transferências de Angola.  
 Refere-se ao 3.º aniversário da eclosão dos acontecimentos terroristas ena Angola.  
 Alude à equiparação dos vencimentos do funcionalismo de Angola com os de Moçambique.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Participa no debate do aviso prévio sobre indústrias extractivas.  
 Subscreve, com outros Deputados, a moção aprovada no final do mesmo debate.  
 Refere-se a mais um aniversário da eclosão do movimento terrorista em Angola.  


