
JOSÉ MARIA DE CASTRO SALAZAR 
Legislaturas: IX, X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1922-07-28. 
 
Localidade 
 Ronfe / Guimarães. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina pela Universidade do Porto. 
 
Profissão 
 Médico do Quadro Médico Comum do Ultramar. 
 
Carreira profissional 
 Colocado em S. Tomé, no Quadro Médico Comum do Ultramar, exercendo funções no Hospital Central 

de S. Tomé (1955); 
 Primeiro-assistente na Missão de Combate às Glossinas de Ilha do Príncipe. Foi o responsável pela 

erradicação da mosca do sono na ilha (1956); 
 Delegado de Saúde m S. Tomé e Príncipe. 
 Transferido para Angola e colocado em Maquela do Zombo como Delegado de Saúde e chefe do sector 

de Combate à Doença do Sono (1962); 
 Instala-se em Pereira de Eça, também em Angola, com as mesmas funções (1963); 
 Promovido ao lugar de médico de 1.ª classe, regressando a S. Tomé com as funções de Delegado de 

Saúde (1963); 
 Depois do 25 de Abril de 1974, retirou-se da vida política activa, pedindo a transferência para Portugal, 

reformando-se em 1975. 
 Em 1999 ainda exercia medicina na área da gastrenterologia e diabetologia numa clínica particular. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Comissão de Província da União Nacional em S. Tomé e Príncipe. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX S. Tomé e Príncipe Ultramar. 
X S. Tomé e Príncipe Ultramar 
XI S. Tomé e Príncipe Ultramar 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Fala sobre assuntos de interesse para a província do S. Tomé e Príncipe.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o problema habitacional das classes economicamente débeis 

do ultramar.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Requer elementos sobre actividades do Instituto do Marquês de Vale Flor relativamente ao ultramar.  
 Congratula-se com a autorização concedida ao Sr. Ministro do Ultramar para celebrar um contrato, em 

nome da província de S. Tomé e Príncipe, com uma sociedade petrolífera a constituir.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Fala de assuntos de interesse para a província de S. Tomé e Príncipe.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Manuel Nazaré sobre o problema da difusão é 

defesa da língua portuguesa em Moçambique.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de substituição ao último número da moção 

apresentada pelo avisante no encerramento do debate.  



 Entra no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Agostinho Cardoso sobre os problemas da população 
idosa no nosso país, do fenómeno do envelhecimento da população e da política da velhice.  

 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Refere-se à situação dos refugiados do Biafra.  
 Requer diversas informações sobre assistência infantil no concelho de Guimarães.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1968.  
 Congratula-se com a criação de um centro-piloto de assistência materno-infantil em Guimarães.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Refere-se à visita do Sr. Presidente da República a S. Tomé e Príncipe, para assistir ias comemorações 

do 5.º centenário da descoberta daquelas ilhas.  
 Subscreve, com o SR. Duarte do Amaral e outros Deputados, um projecto de lei de revisão 

constitucional.  
 Requer uma relação dos candidatos ao último concurso para fiéis de balança de 2.ª classe da Alfândega 

de Lisboa e respectivas classificações.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre os aspectos culturais, económicos e sociais do distrito de 

Braga.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Temudo Barata chama a atenção do Governo para alguns 

problemas da província de Timor, entre os quais a necessidade de instalação de bancos comerciais, 
afirmando no aparte que essa necessidade é extensiva a S. Tomé e Príncipe e demais províncias de 
governo simples.  

 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado de 1969.  
 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia relativa às contas da Junta do Crédito Público da 

1969.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Duarte do Amaral agradece ao Sr. Ministro das Corporações e 

Previdência Social e da Saúde a Assistência a inauguração dos primeiros centros de saúde no Minho, 
dois deles em Guimarães.  

 Discute, na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Subscreve uma séria de propostas de alteração à Constituição apresentadas pela comissão eventual.  
 Requer uma publicação oficial da Casa da Moeda.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 31.º da Constituição.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 136.º da Constituição.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento de uma nova base ao texto da 

comissão eventual referente à lei de imprensa.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação e subscreve, com outros Deputados, 

a moção com que é encerrado o debate.  
 Participa no debate para apreciação das contas públicas de 1970.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alterações à proposta de lei de revisão da Lei 

Orgânica do Ultramar e discute na generalidade e na especialidade a mesma proposta de lei.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Temudo Barata sobre problemas económicos e sociais da província 

de Timor.  
 Subscreve uma proposta de alteração ao Regimento da Assembleia Nacional.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a toxicomania e subscreve, com outros Deputados, uma 

moção, no final do debate.  
 Faz um aparte à participação da Sr.a D. Custódia Lopes, no debate do aviso prévio sobre a indústria do 

turismo no desenvolvimento económico e social do ultramar.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a indústria de turismo no desenvolvimento económico e social 

do ultramar.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de emenda, aditamento, substituição e eliminação, 

às bases da proposta de lei sobre terras do ultramar.  
 Foca o problema da carência de técnicos nas províncias ultramarinas, nomeadamente no campo da 

assistência médica.  
 
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.  



 Discute a moção apresentada pelo Sr. Deputado Neto Miranda em nome e como presidente da Comissão 
do Ultramar.  

 Refere-se ao 60.º aniversário da eliminação da doença do sono e erradicação das glossinas na ilha do 
Príncipe. 


