
ÁLVARO FREITAS MORNA  
Legislaturas: I, II. 
 
Data de nascimento 
 1885-05-14. 
 
Localidade 
 Coimbra. 
 
Habilitações literárias 
 Curso da Escola Naval. 
 
Profissão 
 Oficial da Marinha de Guerra. 
 
Carreira profissional 
 Assenta praça como aspirante na Escola Naval (1904); 
 Guarda-marinha (1908); 
 Segundo-tenente (1910); 
 Participou nas Campanhas de Goa e Satary (1912); 
 Primeiro-tenente (1917); 
 Capitão-de-fragata (1926); 
 Capitão-de-mar-e-guerra (1940); 
 Comandou diversos navios de guerra; 
 Chefe da 2.ª Repartição da Direcção de Hidrografia, Navegação e Meteorologia Náutica; 
 Chefe da Secretaria de Serviços da Marinha do Estado da Índia; 
 Astrónomo do Observatório Meteorológico da Universidade de Coimbra; 
 Comandante da 1.ª Brigada do Copo de Marinheiros. 
 Comandante da Esquadra de Contratorpedeiros e Torpedeiros; 
 Comandante da Escola Naval; 
 Superintendente Geral da Armada; 
 Presidente da Comissão Técnica de Educação Física da Armada; 
 Juiz do Tribunal da Marinha. 
 
Carreira político-administrativa 
 Governador-Geral de Angola (1942). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Participa no debate sobre o Regimento da Assembleia Nacional. 
 Envia para a Mesa dois projectos de lei, respectivamente sobre "Reorganização do Ministério da 

Marinha" e Conselho General da Armada, para os quais pede urgência. 
 Declara que, em virtude de a Câmara Corporativa ter dado, apenas nesse próprio dia, parecer ao seu 

projecto de lei de reorganização do Ministério da Marinha, esse projecto não pode, apesar da sua 
importância, ser discutido na actual legislatura, salvo se o Sr. Presidente consentir em que ele seja 
discutido na próxima, sessão, o que era seu desejo.  

 Apresenta um projecto de lei criando o Instituto de Hidrografia.  
 Participa na discussão da ratificação do Decreto-Lei n.º 25 063. 
 Entra no debate e discussão da proposta de lei de reconstituição económica. 
 Entra na discussão e debate da proposta de lei sobre o Conselho Superior de Defesa Nacional. 
 Discute a proposta de lei sobre a criação do Conselho Superior do Exército. 
 Defende o seu projecto lei n.º 17, sobre a reorganização do Conselho General da Armada. 
 Aprecia e apoia o projecto de lei do Sr. José Cabral, sobre a construção de uma estátua a Sidónio Pais. 



 Entra na discussão da proposta de lei que reorganiza os serviços de assistência aos tuberculosos do 
Exército. 

 Aprecia o projecto de lei do Sr. Manuel Fratel, relativo à alteração do Artigo 24.º do Acto Colonial. 
 Entra do debate da proposta de lei n.º 47, que estabelece o novo programa para a promoção de furriéis 

a segundos sargentos. 
 Defende o seu projecto de lei sobre a criação do Instituto de Hidrografia, que veio a retirar por ter sido 

considerado inconstitucional. 
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Manda um aviso prévio sobre a reorganização da Administração Central da Marinha.  
 Pede informações acerca do que existe sobre o seu projecto de lei, relativo à reorganização do Ministério 

da Marinha.  
 Discute a proposta de lei n.º 65 (autorização das receitas e despesas para 1936).  
 Requer certos elementos de informação respeitantes a coisas de marinha.  
 Realiza o seu aviso prévio sobre a reorganização do Ministério da Marinha e apresenta uma moção.  
 Discute a proposta de lei relativa aos vencimentos dos Ministros e Sub-Secretários de Estado.  
 Fala sobre o seu projecto de lei, relativo à reorganização do Ministério da Marinha.  
 Manifesta o seu sentimento pela morte do Rei Jorge V, de Inglaterra.  
 Discute a proposta de lei relativa à reorganização do Ministério da Instrução 
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Discute a proposta de lei relativa aos petróleos brutos.  
 Fala acerca da proposta de lei respeitante às Casas dos Pescadores e envia propostas de alteração.  
 Verbera os atentados havidos em Lisboa contra certos edifícios.  
 Defende uma proposta de alteração à base I da proposta de lei que trata das Casas dos Pescadores e 

defende duas propostas de emenda à mesma proposta de lei.  
 Envia um aviso prévio sobre os serviços de assistência e salvação do porto de Lisboa.  
 Realiza o seu aviso prévio acerca dos mesmos serviços.  
 Saúda os portugueses que vieram do Brasil, em comissão, cumprimentar os Srs. Presidente da República 

e do Conselho.  
 Associa-se às palavras do Sr. Presidente, de homenagem a Jorge VI.  
 Discute as propostas de lei sobre o recrutamento militar e a organização geral do exército.  
 Pronuncia-se por uma amnistia concedida aos oficiais que participaram de movimentos políticos.  
 Fala sobre vários artigos e propostas de alteração referentes à proposta de lei relativa à organização 

geral do exército.  
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Associa-se ao voto de sentimento proposto pelo Sr. Presidente pelo falecimento do Sr. Deputado 

Alexandre de Albuquerque.  
 Envia um requerimento a pedir informações sobre obras de hidráulica agrícola e serviços florestais.  
 Requer que lhe sejam facultados nas próprias repartições os documentos referentes aos trabalhos de 

hidráulica agrícola a efectuar nos campos marginais do Mondego.  
 Refere-se a uma representação sobre a situação dos oficiais reformados de Angola.  
 Envia um aviso prévio acerca do problema hidráulico do rio Mondego.  
 Realiza esse aviso prévio.  
 Fala acerca do mesmo aviso prévio e envia uma moção.  
 Fala sobre a proposta de lei relativa ao povoamento florestal.  
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Requer esclarecimentos sobre o comércio de bacalhau.  
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Mário de Figueiredo relativo ao corporativismo.  
 Envia um aviso prévio relativo ao problema da pesca do bacalhau e seu comércio.  
 Requer de novo informações respeitantes à indústria e ao comércio de bacalhau.  
 Trata da defesa passiva das populações contra os ataques aéreos e efeitos da guerra química.  
 Refere-se à mensagem do Sr. Presidente da República acerca do seu regresso da visita às colónias e à 

União Sul-Africana e ao discurso do Sr. Presidente do Conselho a propósito da mesma mensagem.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Fala acerca da Concordata e do Acordo Missionário celebrados com a Santa Sé.  
 Dirige as suas saudações ao Sr. Deputado Manuel Rodrigues, que comparece pela primeira vez na 

Assembleia depois da sua retirada do Governo.  



 Discute, na generalidade, a proposta de lei que dispensa das condições normais de promoção os oficiais 
do exército ou da armada que sejam Ministros ou Sub-Secretários de Estado.  

 Refere-se, na especialidade, à mesma proposta de lei.  
 Fala sobre o artigo 3.º da referida proposta de lei.  
 Refere-se aos estragos causados no Pais pelo ciclone, especialmente no que importa à destruição de 

árvores, facto este digno de ser devidamente ponderado sob os aspectos que cita.  
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Usa da palavra acerca dos acontecimentos de Timor.  
 Justifica o projecto de lei que concedo a título honorário a patente de vice-almirante a João de Azevedo 

Coutinho. 


