
INDALÊNCIO FROILANO DE MELO 
Legislaturas: IV. 
 
Data de nascimento 
 1887-05-17. 
 
Localidade 
 Goa / Índia Portuguesa. 
 
Data da morte 
 1955-01-10. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina pela Universidade Médica de Nova Goa, com equivalência pela Universidade do 

Porto. 
 
Profissão 
 Médico; 
 Professor universitário. 
 
Carreira profissional 
 No início da década de 1920, leccionava na Escola Médico-Cirúrgica e era Subdirector dos Serviços de 

Saúde de Goa, de que mais tarde, foi Director; 
 Professor da Faculdade de Medicina do Porto. 
 
Carreira político-administrativa 
 Eleito Deputado pelo círculo da Índia, mas não chega a tomar posse (1925); 
 Vogal do Conselho do Distrito de Goa; 
 Membro do Conselho de Governo do Estado Português da Índia; 
 Membro do Conselho Ultramarino. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Estado da Índia Colónias. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Faz a sua apresentação como Deputado pela índia, a que se refere largamente.  
 Entra no debate sobre a proposta de lei de organização hospitalar.  
 Refere-se à orgânica dos serviços de saúde das colónias e à população de Timor.  
 Apresenta um requerimento pedindo informações respeitantes a leprosos.  
 Entra no debate acerca da proposta de lei de alterações à Carta Orgânica do Império Colonial Português.  
 Envia um requerimento referente a funcionários da Índia no que importa a vencimentos.  
 Discute, na especialidade a proposta de lei de aliterações à Carta Orgânica do Império Colonial.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Fala sobre assuntos respeitantes à política interna da nossa Índia a propósito do que se passa na Índia 

Inglesa.  
 Manifesta a sua satisfação pela moção do Sr. Marques de Carvalho.  
 Faz considerações sobre a notícia de que se vai conferir à Índia Portuguesa um estatuto político.  
 Trata do problema da instrução na Índia Portuguesa.  
 Refere-se a um telegrama que recebeu da Índia dando conhecimento da suspensão do Heraldo, acerca 

do qual requer, pelo Ministério das Colónias, esclarecimentos.  
 Fala sobre várias dificuldades de administração municipal do Estado da Índia.  
 Fala a respeito da legislação e movimento das companhias de seguros na Índia Portuguesa.  
 Fala sobre o tricentenário do nascimento do santo português João de Brito.  
 Refere-se a certas situações originadas de medidas militares coloniais, trata de licenças graciosas e 

subvenções e das disposições regulamentares da lei do recrutamento militar, consideradas em face dos 
naturais das colónias, e refere-se à obra do Prof. Aires Kopke, a cuja memória presta a sua homenagem.  



3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Refere-se à peregrinação portuguesa a Roma em homenagem a S. João de Brito.  
 Refere-se ao problema da lepra em Portugal, manifestando a sua satisfação pela abertura do hospital-

colónia Rovisco Pais, que resolve aquele problema em Portugal.  
 Refere-se a certas alterações de nomenclatura regional incluída na nova divisão administrativa do Estado 

da Índia.  
 Defende a criação de escolas médicas em Luanda e Lourenço Manques.  
 Fala sobre a evolução do estatuto municipal das câmaras da Índia.  
 Refere-se ao plano do bloco ocidental euro-africano, ao plano fomento industrial apresentado pelo 

Ministro da Economia num seu discurso pronunciado em Estarreja, e à necessidade de para este fim 
desenvolver o ensino técnico, para o que chama a atenção do Sr. Ministro da Educação Nacional.  

 Manifesta o seu sentimento pela morte de Gandhi.  
 Refere-se ao V Congresso Internacional da Lepra, reunido em Havana, onde junto com o director da 

Leprosaria Nacional Rovisco Pais, representou o Pais.  
 Profere palavras de homenagem ao Sr. Presidente do Conselho pela passagem do 20.º aniversário da 

sua entrada no Governo.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Refere-se ao projectado Estatuto Político do Estado Português da Índia e lembra a passagem do 

aniversário da reconquista de Goa.  
 Fala na propaganda persistente que jornais da União Indiana fazem contra o Governo Português e Índia 

Portuguesa.  
 Faz considerações sobre a necessidade de impedir no continente e colónias o aparecimento ou o 

desenvolvimento do anófeles africano Gambiae, de grande poder mortífero.  
 Refere-se à sua actuação como Deputado representante da Índia e faz considerações sobre esta de 

ordem política e social.  
 Fala sobre assuntos de carácter administrativo e social relativos ao Estado da Índia.  
 Fala sobre assuntos que interessam à Índia, como sejam fornecimentos de géneros alimentícios, obras 

públicas, saneamento de Goa, ingresso de indo-portugueses nos cargos administrativos, problemas de 
urbanização e Estatuto do Estado da Índia.  

 Justifica a proposta de eliminação do n.º 4 da base XIII segundo o parecer da Câmara Corporativa 
relativo à proposta de lei sobre o ensino particular.  

 Fala sobre a enfermagem.  
 Discute a proposta de lei relativa à luta contra as doenças contagiosas.  
 Entende dever suprimir-se uma palavra da proposta de aditamento apresentada pelo Sr. Botelho Moniz 

ao n.º 2 da base XIII da proposta de lei relativa à luta contra as doenças contagiosas.  
 Fala sobre assuntos de política interna da Índia Portuguesa e, por terminar a legislatura, faz os seus 

cumprimentos de despedida.  


