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Carreira profissional 
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Carreira político-administrativa 
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Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Faro Economia; Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência Social. 
XI Faro Economia (Secretário); Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência 

Social. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Economia sobre a referida proposta de lei.  
 Congratula-se com a anunciada construção da ponte sobre o rio Guadiana entre Vila Real de Santo 

António e Ayamonte.  
 Requer informações sobre um processo de expropriação de 29 habitações térreas em Minas de Juliana, 

concelho de Beja.  
 Trata da problemática rodoviária nacional, nomeadamente no respeitante às estradas do Algarve.  
 Requer várias publicações oficiais do Instituto Nacional de Estatística.  
 Requer várias publicações oficiais da Direcção-Geral de Urbanização.  
 Requer informações sobre deficientes auditivos.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Malato Beliz sobre a crise da agricultura.  
 Louva a decisão do Governo de um combate rigoroso à pornografia, para defesa da saúde moral da 

juventude.  
 Faz considerações sobre a difícil situação da agricultura algarvia.  
 Faz considerações acerca dos problemas do êxodo rural e da habitação nos meios rurais.  
 Requer elementos sobre os trabalhos relativos ao cadastro geométrico da propriedade rústica no distrito 

de Faro.  
 Requer várias informações sobre as funções e vencimentos dos guarda-rios funcionários dos serviços 

hidráulicos do Ministério das Obras Públicas.  
 Refere-se ao problema do êxodo rural como uma das consequências da crise agrária algarvia, 

preconizando o fomento da exploração salineira como uma das medidas para o suster.  



 Faz um aparte à intervenção do Sr. Martins da Cruz sobre a revisão do regime vigente nas relações 
entre as instituições de previdência e os seus inquilinos.  

 Discute na generalidade o projecto de lei sobre acordos colectivos de comercialização de produtos 
agrícolas, florestais ou pecuários.  

 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.  
 os, várias propostas de alteração ao texto sugerido pela Câmara  Subscreve, com outros Deputad

Corporativa para a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Requer informações sobre dotações para reconversão e melhoria das técnicas culturais dos produtores 

de trigo e a lista dos vinte principais produtores por concelho nos distritos de Beja e Faro.  
 Requer a publicação oficial Inquérito – Inventário dos Servidores do Estado.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Baptista da Silva trata de problemas relativos à política de 

trânsito rodoviário.  
 Manifesta o seu agrado pela promulgação do Decreto-Lei n.º 42070, que condiciona a produção, o 

tráfico e o uso de estupefacientes.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1971.  
 Refere-se à frequência dos acidentes ferroviários, pedindo ao Governo providências adequadas.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à proposta de lei de autorização das recei-

tas e despesas para 1971.  
 Agradece ao Governo a criação do Comando Territorial do Algarve.  
 Solicita ao Governo a rápida conclusão do levantamento cadastral da propriedade rústica do Algarve.  
 Volta a ocupar-se de acidentes ferroviários ocorridos no Pais.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção do cinema nacional.  
 Refere-se a vários problemas concernentes à administração e funcionalismo públicos.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre a protecção do 

cinema nacional.  
 Refere-se a alguns aspectos relativos à industrialização do Algarve.  
 Apresenta dois requerimentos, um pedindo informação acerca da situação das famílias desalojadas das 

suas habitações pelo regolfo da barragem do Roxo, na povoação das Minas de Juliano, do concelho de 
Beja, o outro pedindo que lhe sejam facultados todos os diplomas que condicionam a produção de trigo 
para semente e para multiplicação.  

 Requer diversas informações sobre questões relativas ao plano geral das obras iniciadas em 1939 nas 
Caldas de Monchique.  

 Requer mapas do movimento, nos últimos dez anos, dos registos e outros actos nas Conservatórias do 
Registo Predial de Silves e de Portimão relativos ao concelho de Lagoa.  

 Congratula-se com as perspectivas da reforma administrativa que ressaltam das recentes declarações do 
Sr. Presidente do Conselho na primeira reunião do Conselho Coordenador da Função Pública.  

 Subscreve, com outros Deputados, várias, propostas de alteração ao projecto de lei sobre a reabilitação 
e integração social de indivíduos deficientes.  

 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia relativa às contas da Junta do Crédito Público de 
1969.  

 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Correia da Cunha sobre o ordenamento do território.  
 Apresenta uma nota de perguntas acerca da possível criação da Conservatória do Registo Predial e 

Comercial de Lagoa.  
 Volta a requerer as informações ainda não fornecidas relativas a dotações para reconversão e melhoria 

das técnicas culturais dos produtores de trigo e a lista dos vinte principais produtores por concelho nos 
distritos de Beja e Faro.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de moção relativa à matéria do aviso prévio do Sr. 
Correia da Cunha sobre o ordenamento do território.  

 Requer que lhe seja fornecida toda a legislação que condiciona a eleição dos corpos directivos dos 
grémios da lavoura.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Correia das Neves se congratula com a decisão tomada pelo 
Governo de instalar em Sines a Refinaria do Sul, de petróleos brutos e seus resíduos.  

 Pede ao Sr. Ministro da Justiça o regresso da comarca de Vila Real de Santo António à situação anterior 
ao Estatuto Judiciário de 1962.  

 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a votação da revisão 
constitucional se faça sobre o texto sugerido pela comissão eventual.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de nova redacção do artigo 8.º da Constituição.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Peres Claro faz considerações sobre a política da juventude, a 

propósito da luta por ela sustentada em defesa da integridade da Pátria.  



 Volta a intervir no debate na especialidade do texto da comissão eventual referente à revisão 
constitucional e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de nova redacção do artigo 89.º da 
Constituição.  

 Requer informações sobre empréstimos à indústria hoteleira e similares, de interesse turístico, na 
província algarvia, no último quinquénio, 1966-1970.  

 Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
 Faz um aparte a uma intervenção do Sr. Alberto de Meireles no referido debate na especialidade.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei de imprensa, segundo o 

texto da comissão eventual.  
 Requer vários elementos sobre acidentes ferroviários.  
 Volta a requerer informação acerca da situação das famílias desalojadas das suas habitações pelo 

regolfo da barragem do Roxo, na povoação das Minas de Juliano, do concelho de Beja.  
 Volta a requerer diversas informações sobre questões relativas ao plano geral das obras iniciadas em 

1939 nas Caldas de Monchique.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Faz considerações de ordem política a propósito da colaboração a oferecer ao Governo por si o pelos 

demais Deputados nas duas últimas sessões legislativas da Legislatura em curso.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1972.  
 Requer informações sobre o eventual encerramento pela C. P. de linhas ou ramais das linhas do Sul e 

Sueste.  
 Subscreve, com outros Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia sobre a 

proposta da Lei de Meios para 1972.  
 Discute na especialidade a proposta de autorização de receitas e despesas para 1972.  
 Faz considerações acerca da repercussão nos meios rurais do Sul da reforma na distribuição geográfica 

da Guarda Nacional Republicana.  
 Requer informações relativas ao Plano Geral de Aproveitamentos Hidráulicos do Algarve.  
 Requer informações sobre os locais da plataforma continental de Portugal europeu onde se irão fazer 

prospecções petrolíferas e sobre o perigo de poluição da costa que elas possam provocar.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Joaquim Macedo se refere a vários problemas relacionados 

com o Aeroporto das Pedras Rubras.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de defesa da concorrência.  
 Refere-se ao tráfico e uso de estupefacientes em Portugal e elogia a acção da Polícia Judiciária.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a organização judiciária.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Lopes Frazão se refere à acção da Guarda Nacional 

Republicana e à necessidade de melhorar a sua situação.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Jorge Correia chama a atenção do Governo para certos 

problemas do Algarve a ter em conta na elaboração do IV Plano de Fomento.  
 Apresenta uma nota de perguntas relativa à instalação de uma fábrica de cimento no distrito de Faro.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Malato Beliz agradece ao Sr. Ministro da Educação Nacional a 

criação do 3.º ciclo na cidade de Elvas.  
 Requer a satisfação dos requerimentos por si apresentados em 4 de Agosto e 14 de Dezembro e 

relativos à Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Economia relativo à proposta de lei sobre fomento industrial.  
 Pede providências ao Governo no sentido de evitar a poluição da costa algarvia, referindo-se ao 

naufrágio do navio-tanque italiano Giuseppe Giulette ocorrido a 14 milhas do cabo de S. Vicente.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre fomento industrial.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Fausto Montenegro se refere à falta de acessos para 

transportes motorizados na região do Douro.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo à proposta de lei 

sobre o emprego de trabalhadores estrangeiras.  
 Requer uma publicação.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à mesma proposta de lei.  
 Refere-se às medidas tomadas pelo Governo contra os perigos da poluição do mar.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Gabriel Gonçalves se refere a problemas de fomento 

hidroagrícola no Alentejo.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Aprecia o valor industrial das águas minerais do País e preconiza o aproveitamento efectivo das Caldas 

de Monchique.  



 Apresenta um requerimento acerca dos automóveis ligeiros de passageiros de aluguer no distrito de 
Faro.  

 Lembra a discussão do aviso prévio sobre o ordenamento do território e foca vários aspectos da possível 
poluição do Algarve pela instalação de uma unidade fabril cimenteira.  

 Discute, na generalidade, a proposta de lei acerca da autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, o relatório das Comissões de Finanças e de Economia sobre o 

aditamento à proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de led de autorização das 

receitas e despesas para 1973 e discute, na especialidade, esta proposta de lei.  
 Tece considerações acerca da perturbação da ordem pública, manifesta o seu desapontamento pelo 

facto de o Sul do País não ter sido contemplado com uma Universidade e, por fim, agradece algumas 
decisões do Sr. Ministro da Economia sobre problemas do Algarve.  

 Tece algumas considerações sobre a elaboração dos estudos e projectos do IV Plano de Fomento, no 
que diz respeito ao Algarve.  

 Formula uma nota de perguntas relativas a uma futura instalação em Tunes, Algarve, de uma central térmica.  
 Formula uma nota de perguntas relativas à dignidade que os Deputados usufruem como representantes 

da Nação.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Jorge Correia, acerca do IV Plano de Fomento.  
 Dá conta das aspirações da comarca de Portimão a ver construído o Palácio da Justiça.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Peres Claro sobre problemas do distrito de Setúbal.  
 Tece algumas considerações sugeridas pelo relato do que se passou no Conselho de Ministros, 

salientando a celebração do novo contrato de concessão com a C. P. e as deliberações referentes ao 
funcionalismo público.  

 Participa no debate acerca do aviso prévio sobre toxicomania.  
 Congratula-se com a elevação de S. Bartolomeu de Messines à categoria de vila.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma moção no final do aviso prévio sobre a toxicomania.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Joaquim Macedo sobre a indústria automóvel.  
 Faz considerações várias sobre o desenvolvimento no Algarve.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Lopes Frazão sobre planeamento regional no distrito de Beja.  
 Refere-se ao último discurso do Sr. Presidente do Conselho no encerramento do seminário sobre Teorias 

Políticas e Económicas, organizado pela Acção Nacional Popular e congratula-se com a restauração de 
várias comarcas.  

 Refere-se à preservação de monumentos nacionais no Algarve.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei de reforma do sistema 

educativo.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Francisco António da Silva acerca de vários empreendimentos no 

Alentejo.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Intervém no debate, na generalidade, da proposta de lei sobre o IV Plano de Fomento.  
 Intervém na apreciação, na generalidade, da proposta de lei de autorização das receitas e despesas 

para 1974.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1974.  
 Tece considerações sobre a exploração racional dos recursos dos oceanos.  
 Formula algumas reflexões sobre a concessão do abono de família a certos servidores do Estado e aos 

empresários agrícolas. 
 Intervém na discussão na generalidade da proposta de lei acerca do regime do condicionamento do 

plantio da vinha.  
 Comenta a pesca de arrasto feita ilicitamente.  
 Refere-se à recente visita do Sr. Ministro das Obras Públicas ao Algarve.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha.  
 Faz considerações acerca da decisão de garantir o abastecimento de gasolina aos turistas que nos visitam.  
 Analisa dois acontecimentos que ultimamente se desenrolaram no Algarve: o inicio das comemorações 

do bicentenário de Vila Real de Santo António e a visita de trabalho realizada ao distrito de Faro pelo Sr. 
Subsecretário de Estado da Segurança Social.  

 Apresenta um requerimento pedindo elementos acerca do sobrevoo de aviões na vertical de 
aglomerados populacionais e estudos efectuados em Portugal sobre poluição sonora.  

 Participa no debate, na especialidade, da proposta de lei sobre transplantações de tecidos ou órgãos de 
pessoas vivas. 


