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 Lisboa. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Técnico da Junta Nacional do Azeite (1942-1958); 
 Técnico Económico na Junta de Comércio Externo de Lourenço Marques, Moçambique (1958); 
 Chefe do Serviço Distrital da Junta de Comércio Externo da Beira, em Manica e Sofala, acumulando com 

as funções de Delegado da Direcção dos Serviços de Economia e Estatística Geral e de Delegado do 
Centro de Informação e Turismo (1959-1962); 

 Chefe dos serviços administrativos da Sociedade Hidroeléctrica do Revué em Vila Pery (1962-1964). 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Administrativa do Grémio de Produtores de Cereais da Beira (1961); 
 Presidente da Câmara Municipal da Beira (1964). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Moçambique Verificação de Poderes; Finanças (Secretário); Política e Administração 
Geral e Local. 

 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Subscreve o acórdão da Comissão de Verificação de Poderes que reconheceu os poderes dos Deputados 

eleitos.  
 Requer a generalização do debate do aviso prévio do Sr. Deputado Henriques Nazaré sobre o problema 

habitacional das classes economicamente débeis no ultramar e participa no mesmo debate.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Subscreve com outros Deputados várias propostas de alteração da proposta de lei de autorização das 

receitas e despesas para 1967.  
 Refere-se ao falecimento do bispo da Beira.  
 Apoia uma pretensão da Câmara Municipal da Beira sobre aproveitamento de terrenos na área do seu 

concelho.  
 Agradece a publicação de um diploma legislativo sobre terrenos na cidade da Beira.  
 Põe em relevo o auxílio concedido pelo Governo da Rodésia a favor das vítimas dos últimos temporais 

em Moçambique.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Refere-se à homenagem recentemente prestada pelos municípios de Moçambique ao Sr. Presidente do 

Conselho  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei relativa à elaboração e 

execução do III Plano de Fomento.  
 Discute na especialidade a proposta de lei do serviço militar.  
 Requer que lhe seja fornecido o livro Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.  
 
 



4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de substituição do na proposta de lei de autorização 

de receitas e despesas para 1969.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1967.  


