
PROBACOR RAU 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1921-12-05 
 
Localidade 
 Goa / Estado da Índia. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia Civil. 
 
Profissão 
 Engenheiro dos caminhos-de-ferro em Angola. 
 
Carreira profissional 
 Chefe de brigada dos caminhos-de-ferro do Norte de Angola. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Estado da Índia Obras Públicas e Comunicações.  
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Refere-se ao cativeiro do Estado da Índia, reafirmando o portuguesismo de todos os verdadeiros goeses.  
 Congratula-se com a criação do Comissariado para o Estado da Índia.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Barreto de Lara aborda alguns problemas de interesse para a 

província de Angola.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Alude ao facto de nos cartazes mandados afixar nas ruas de Lisboa, pelo Instituto Nacional de Estatística 

e relativos ao recenseamento da população, não se mencionar o Estado Português da Índia, 
inconveniente que se podia remediar falando apenas em recenseamento da população do continente, 
das ilhas adjacentes e do ultramar.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta da lei sobre a protecção do 
cinema nacional.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de nova redacção do artigo 89.º da Constituição.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
 Subscreve, como membro da comissão eventual, varias propostas de alteração à proposta de lei sobre 

liberdade religiosa.  
 Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa.  
 Preconiza a extensão aos alunos do ensino técnico da faculdade, já concedida no ensino liceal, de 

pedirem a revisão das provas escritas de exame. 
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Presta homenagem ao Sr. Presidente do Conselho pela forma como vem governando o País.  
 Assinala a passagem de mais um aniversário da ocupação de Goa, Damão e Diu.  
 Requer, com outros Srs. Deputados, que seja submetido à apreciação da Assembleia Nacional o 

Decreto-Lei n.º 520/71, publicado no Diário do Governo, 1.ª série, n.º 276, de 24 de Novembro.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação e subscreve, com outros Deputados, 

a moção com que é encerrado o debate.  
 Assinala a passagem do cinquentenário da travessia aérea do Atlântico Sul por Gago Coutinho e 

Sacadura Cabral.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Subscreve, na especialidade, uma base da proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado.  
 Participa da discussão na generalidade da proposta de lei acerca da protecção da intimidade da vida privada.  
 Presta homenagem à memória de D. Altino Ribeiro de Santana, bispo da Beira.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a indústria de turismo no desenvolvimento económico e social 

do ultramar.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de reforma do sistema educativo. 


