
ANDRÉ DA SILVA CAMPOS NEVES 
Legislaturas: IX. 
 
Data de nascimento 
 1926-03-12 
 
Localidade 
 Cepos / Arganil / Coimbra. 
 
Habilitações literárias 
 Ingressa na Escola de Farmácia da Universidade de Coimbra (1945), 

transferindo-se depois para a Universidade do Porto, onde conclui a 
licenciatura em Farmácia (1950); 

 Doutoramento em Química pela Universidade de Glasgow; 
 Doutoramento em Farmácia pela Universidade do Porto. 
 
Profissão 
 Professor universitário. 
 
Carreira profissional 
 2.º Assistente na Universidade de Coimbra (1952); 
 Presta provas para professor de Química (1963); 
 Secretário (1965) e depois Vice-presidente do Núcleo de Química da Sociedade Portuguesa de Física e 

Química; 
 Investigador do Instituto de Alta Cultura. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico; 
 Presidente da Associação dos Farmacêuticos Católicos de Coimbra (1963). 
 
Carreira político-administrativa 
 Delegado em Coimbra da Direcção-Geral da Educação Física, Desportos e Saúde Escolar (1964). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Coimbra Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Solicita a restauração da Faculdade de Farmácia na Universidade de Coimbra.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Fala sobre questões de ensino.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Subscreve, com outros Deputados, requerimentos pedindo a apreciação pela Assembleia dos Decretos-

Leis n.ºs 48.757, 48.760 e 48.836 e uma moção relativa à ratificação dos três referidos decretos-leis.  
 Subscreve, com outros Deputados, a moção apresentada no encerramento do debate do aviso prévio, 

sobre a defesa da língua portuguesa.  
 Requer informações sobre as viagens de estudo realizadas nos últimos oito anos por cursos das 

Universidades metropolitanas ao estrangeiro e ultramar e sobre os subsídios concedidos para o efeito.  
 Refere-se a problemas do ensino nas Faculdades de Farmácia.  
 Preconiza a criação de diversos estabelecimentos de ensino no distrito de Coimbra.  


