
AVELINO TEIXEIRA DA MOTA 
Legislaturas: VII. 
 
Data de nascimento 
 1920-09-22. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Data da morte 
 1982. 
 
Habilitações literárias 
 Curso da Escola Naval; 
 Curso de Fotogrametria, em Paris (1951). 
 
Profissão 
 Oficial da Marinha; 
 Professor universitário; 
 Historiador. 
 
Carreira profissional 
 Inicia a carreira militar, com 19 anos, alcançando o posto de contra-almirante (1939); 
 Segundo-tenente (1943); 
 Inicia uma longa estadia na Guiné, onde realizou diversos trabalhos (1945); 
 Primeiro-tenente (1953); 
 Capitão-tenente (1958); 
 Académico da Academia das Ciências de Lisboa (1959); 
 Académico da Academia Portuguesa de História (1962); 
 Presidente da Comissão do Infante D. Henrique da Sociedade de Geografia; 
 Presidente da Academia de Estudos da Marinha; 
 Director do Centro de Estudos de Cartografia (1958-1982); 
 Professor na Escola Naval (1959-1964); 
 Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (1965-1969); 
 Chefe do Estado-Maior do Comando Naval de Angola (1970-1971); 
 Presidente do Tribunal da Marinha; 
 Passa à reserva em 1976. 
 
Carreira político-administrativa 
 Ajudante-de-campo do Governador da Guiné, Sarmento Rodrigues (1945). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Guiné Ultramar 
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Chama a atenção para factos relativos ao ensino de adaptação e primário dos indígenas da Guiné.  
 Analisa diversos aspectos do ensino liceal e técnico na Guiné.  
 Pede que seja comemorado em 1959 o centenário do falecimento do governador da Guiné Honório 

Barreto.  
 Agradece ao Governo o contrato firmado com uma empresa estrangeira para a exploração de jazigos de 

petróleo e produtos afins na Guiné.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Homem de Melo sobre a conjuntura migratória nacional.  
 Discute as Contas Gerais do Estado da metrópole e do ultramar e as da Junta do Crédito Público 

relativas a 1956.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
 



2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Refere-se ao 90.º aniversário do nascimento do almirante Gago Coutinho.  
 Aplaude as considerações do Sr. Sousa Aroso a propósito da visita de unidades das forças aéreas à 

província de Angola.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Discute as Contas Gerais do Estado, da metrópole e do ultramar, e as da Junta do Crédito Público, 

referentes ao ano de 1958.  
 Usa da palavra na sessão de homenagem ao Infante D. Henrique.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Não regista intervenções.  


