
ANDRÉ FRANCISCO NAVARRO 
Legislaturas: II, IV, V, VI, VII, VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1904-09-15. 
 
Localidade 
 Luso / Mealhada / Aveiro. 
 
Data da morte 
 1989. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Agronomia pelo Instituto Superior de Agronomia de Lisboa 

(1927). 
 
Profissão 
 Professor universitário. 
 
Carreira profissional 
 Professor do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa (1929); 
 Professor Catedrático (1933); 
 Director do Instituto Superior de Agronomia (1936); 
 Chefe dos Serviços Económicos da Companhia dos Caminhos de Ferro da Beira Alta, ascendendo depois 

a Administrador; 
 Reitor dos Estudos Gerais de Angola (1962-1964). 
 
Carreira político-administrativa 
 Vereador da Câmara Municipal de Lisboa; 
 Secretário do Conselho Superior de Viticultura; 
 Delegado do Governo junto do Grémio de Exportação de Frutas; 
 Vice-presidente da Junta Nacional das Frutas; 
 Chefe da Divisão de Arboricultura e Horticultura do Ministério do Comércio, Indústria e Agricultura; 
 Subsecretário de Estado da Agricultura (1940-1944); 
 Presidente da Junta Central da Legião Portuguesa (1944-1960); 
 Vogal da Comissão Executiva da União Nacional (1947-1949); 
 Vogal da Comissão Central da União Nacional (1961). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

II Não existiam círculos nem Comissões permanentes. * 

IV Lisboa Economia; Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
V Lisboa Economia; Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
VI Lisboa Economia; Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
VII Lisboa Economia; Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
VIII Lisboa Economia. 
IX Lisboa Economia; Ultramar. 
* Mandato suspenso a partir da 2.ª Sessão Legislativa por ocupar funções governamentais. 
 
Intervenções parlamentares 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Mário de Figueiredo relativo ao corporativismo.  
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Refere-se à questão da conservação do património da nossa agricultura, cujos aspectos foca.  
 Entra no debate sobre a proposta de lei de melhoramentos agrícolas.  



 Discute a proposta de lei sobre melhoramentos agrícolas.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Dá o seu apoio às palavras do Sr. João Amaral sobre o caso dos professores do Instituto Superior de 

Agronomia julgado pelo Tribunal de Contas.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Discute o aviso prévio relativo ao problema do pão e do trigo.  
 Discute as contas gerais do Estado do ano de 1946.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Discute o aviso prévio sobre a necessidade do restabelecimento do Ministério da Agricultura.  
 Discute as contas gerais do Estado de 1947.  
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1950, referindo-se às técnicas 

agrícolas.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Sousa da Câmara relativo ao problema de investigação científica em 

Portugal.  
 Discute as Contas Gerais do Estado relativas a 1948.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1951.  
 Fala sobre o aviso prévio relativo à execução da Lei de Reconstituição Económica.  
 No sentido de melhor serem interpretadas as suas palavras ao entrar na discussão do aviso prévio sobre 

a execução da Lei de Reconstituição Económica, refere-se à fruticultura nacional e à acção do 
engenheiro Vieira Natividade no desenvolvimento da mesma em geral e em especial na região de 
Alcobaça.  

 Refere-se a umas palavras proferidas pelo Sr. Mendes do Amaral quando da realização do aviso prévio 
sobre a execução da Lei de Reconstituição Económica e acerca da instalação do novo matadouro de 
Lisboa, que em sua opinião é propriamente um frigorífico em parte utilizado para matadouro municipal.  

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute as Contas Gerais do Estado de 1950.  
 Refere-se aos desejos da cidade de Aveiro de possuir uma pista para prática de desportos náuticos.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre arborização de terrenos.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a colonização das zonas beneficiada pelas obras do 

fomento hidroagrícola, concluídas ou em curso.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca dos problemas vitivinícolas.  
 Discute as Contes Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público relativas a 1953.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1956.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Nunes Mexia sobre o problema do abastecimento de carnes e seus 

derivados.  
 Congratula-se com a criação das primeiras cinco federações de grémios da lavoura.  
 Louva as medidas tomadas pelo Governo para eliminar as crises de trabalho nas províncias alentejanas.  
 Aplaude a iniciativa da distribuição de óleo de fígado de bacalhau às crianças que frequentem as 

cantinas das escolas primárias.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Formação Social e Corporativa.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Faz considerações sobre a legalidade do uso dos títulos de engenheiros agrónomo e silvicultor e sua 

inclusão na Ordem dos Engenheiros.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à criação do Instituto Nacional de Investigação, 

Tecnologia e Economia Industrial.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o problema económico português.  
 Congratula-se com os resultados obtidos na campanha de distribuição do óleo de fígado de bacalhau às 

crianças das escolas primárias.  
 



VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Faz considerações sobre diplomas relativos à reorganização dos serviços técnicos de algumas direcções-

gerais ligadas ao fomento da indústria agrária.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Agradece a manifestação de sentimento da Assembleia pela morte de sua mãe.  
 Faz considerações sobre as actividades do Partido Comunista em Portugal.  
 Faz considerações sobre as actividades dos partidos comunistas.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1960.  
 Faz considerações sobre a ofensiva política, económica e social do comunismo russo e a necessidade de 

uma contra-ofensiva por parte do mundo ocidental.  
 Faz considerações acerca dos presumíveis reflexos da criação do Mercado Comum e da Associação 

Europeia de Comércio Livre na economia portuguesa.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961.  
 Refere-se ao assalto do paquete «Santa Maria», acontecimentos de Angola e comunicado da Oposição.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1962.  
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Faz considerações sobre as actividades comunistas.  
 Discute as Contas Gerais do Estado, as das províncias ultramarinas e as da Junta do Crédito Público 

referentes ao ano de 1960.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Faz considerações sobre política internacional e suas incidências no País.  
 Examina o panorama político internacional.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
  Discute, na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964.  
 Faz considerações sobre a cultura do trigo em Portugal, em aparte à intervenção do Sr. Mário Galo no 

debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional.  
 Participa no debate do mesmo aviso prévio e subscreve uma moção acerca do mesmo aviso prévio, 

apresentada pelo Sr. Ulisses Cortês em nome da Comissão de Economia.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração à proposta de lei de autorização das receitas 

e despesas para 1965.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) e as contas da Junta do 

Crédito Público referentes a 1963.  
 Refere-se a uma recente conferência de imprensa do Ministro da Economia, Dr. Correia de Oliveira, 

sobre a nossa agricultura.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1966.  
 Louva as últimas providências tomadas pelo Ministério da Economia em favor da lavoura.  
 Congratula-se com a realização de recentes simpósios sobre problemas agrários e mecanização agrícola.  
 Fala sobre a morte do Eng.º Trigo de Morais.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1964.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.  
 Subscreve com outros Deputados várias propostas de alteração daquela proposta de lei.  
 Fala sobre a necessidade de colaboração das entidades privadas com o Estado, autarquias e organismos 

corporativos, com vista ao progresso económico da Nação.  
 Congratula-se com os progressos do Plano de Rega do Alentejo.  
 Refere-se às conferências realizadas no auditório da F. I. L. por um especialista de problemas 

correlacionados com a economia das indústrias florestais.  



 Subscreve com outros Deputados várias propostas de alteração da proposta de lei sobre o regime 
jurídico da caça.  

 Trata de questões afectas ao ensino médio agrícola.  
 Faz considerações sobre alguns aspectos da economia portuguesa.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei para a elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma lista para a eleição dos vice-presidentes e secretários da Mesa.  
 Faz considerações a propósito das trágicas inundações registadas em Lisboa e arredores.  
 Fala sobre a actividade de organismos políticos externos de facção extremista.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Subscreve, com outros Deputados, a lista para a eleição dos três Vice-Presidentes e dos dois secretários 

da Mesa.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei de autorização de 

receitas e despesas para 1969.  
 Enaltece o Sport Lisboa e Benfica pelo prestígio dado pela sua equipa de futebol ao desporto nacional.  
 Faz considerações sobre aquilo a que chama «Mensagem portuguesa».  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre produtos da 

indústria siderúrgica.  


