
RAFAEL VALADÃO DOS SANTOS 
Legislaturas: IX, X. 
 
Data de nascimento 
 1922-04-23. 
 
Localidade 
 Angra do Heroísmo / Açores. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Filologia Germânica. 
 
Profissão 
 Professor do Ensino Secundário. 
 
Carreira profissional 
 Presidente da Direcção do Asilo de Mendicidade; 
 Director da Caixa Económica da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo (1967-1968); 
 Professor efectivo e Vice-reitor do Liceu de Angra do Heroísmo (1955-1970); 
 Reitor do Liceu de Angra do Heroísmo (1970-1974); 
 Depois de 25 de Abril de 1974, foi o 1.º Presidente do Conselho Directivo do Liceu de Angra, onde se 

manteve como professor; 
 Professor de Inglês na Universidade dos Açores (1984-1990). 
 
Perfil político-ideológico 
 Integrou a “Ala Liberal” da Assembleia Nacional na X Legislatura. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Distrital da União Nacional de Angra do Heroísmo; 
 Delegado da Mocidade Portuguesa. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Angra do Heroísmo Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais.
X Angra do Heroísmo Obras Públicas e Comunicações. 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Trata do problema da assistência cirúrgica nos Açores.  
 Requer informações sobre transportes aéreos e marítimos entre Lisboa e os Açores.  
 Fala sobre as comunicações aéreas e marítimas e portos dos Açores.  
 Requer vários elementos sobre ensino liceal na metrópole.  
 Fala sobre a situação dos funcionários públicos e administrativos dos Açores.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre autorização das receitas e despesas para 1967.  
 Trata de problemas relativos a comunicações marítimas e aéreas dos Açores.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Agradece o voto de pesar exarado no Diário das Sessões pelo falecimento de sua mulher.  
 Faz considerações sobre problemas turísticos relativos aos Açores.  
 Discute na especialidade o artigo 25.º da proposta de lei do serviço militar.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o ensino liceal a cargo do Estado.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Refere-se a vários problemas dos Açores, nomeadamente ao das comunicações aéreas e marítimas.  
 Subscreve, com outros Deputados, a moção apresentada no encerramento do debate do aviso prévio 

sobre a defesa da língua portuguesa.  
 Alude à actividade da Radiotelevisão Portuguesa a propósito do seu 12.º aniversário e a vários aspectos 

da radiodifusão nos Açores.  
 



X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Faz considerações sobre problemas de transportes aéreos dos Açores.  
 Dirige ao Governo uma nota de perguntas relativa ao acordo entre Portugal e os Estados Unidos da 

América sobre a utilização da Base Aérea das Lajes, na ilha Terceira, pelas forças militares daquele país.  
 Refere-se ao regozijo do povo açoriano pela visita do Sr. Presidente do Conselho ao arquipélago dos 

Açores.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas 

entre o continente e as ilhas adjacentes.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a três bases do texto sugerido pela Câmara 

Corporativa para a referida proposta de lei.  
 Subscreve, com outros Deputados, nova proposta de emenda do texto da Câmara Corporativa relativo à 

referida proposta de lei e uma proposta de aditamento ao mesmo texto.  
 Discute na especialidade a referida proposta de lei.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Apresenta uma nota de perguntas relativa à utilização da Base Aérea das Lajes, nos Açores.  
 Subscreve, com o Sr. Sá Carneiro e outros Deputados, um projecto de lei de revisão constitucional.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Sousa Pedro se congratula com a definição pelo Sr. Ministro 

das Obras Públicas e das Comunicações da política dos transportes aéreos dos Açores, referindo-se à 
sua incidência no problema da emigração.  

 Faz um aparte à intervenção em que, o Sr. Sá Carneiro preconiza a revisão da Concordata entre 
Portugal e a Santa Sé.  

 Faz considerações acerca da política aérea dos Açores, de que trata recente despacho do Sr. Ministro 
das Obras Públicas e das Comunicações.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Cunha Araújo se pronuncia sobre o problema da possível 
revisão da Concordata com a Santa Sé.  

 Requer informações sobre o número de estudantes brasileiros inscritos nos últimos três anos nas 
Universidades metropolitanas e sua percentagem de aproveitamento e sobre os liceus onde as aulas não 
estejam já em funcionamento por falta de professores do 1.º ao 9.º grupos.  

 Durante a discussão na especialidade do texto da comissão eventual referente à revisão constitucional 
requer a contagem dos Deputados presentes e pede a interrupção da sessão para apresentar uma 
contraproposta à proposta em discussão.  

 Intervém novamente na referida discussão na especialidade e subscreve, com outros Deputados, uma 
proposta de nova redacção do artigo 89.º da Constituição.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Linhares de Andrade pede ao Governo a uniformização dos 
vencimentos dos regentes agrícolas dias estações agrárias.  

 Foca alguns problemas que afectam o progresso dos Açores.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Refere-se à sua visita, com outros Deputados, às instalações da N.A.T.O. na Bélgica e a 

estabelecimentos de ensino na Alemanha Federal.  
 Chama a atenção do Governo para a situação de algumas centenas de operários despedidos da base das 

Lajes, na ilha Terceira.  
 Refere-se a vários problemas que afligem as ilhas dos Açores.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Apresenta um requerimento acerca do funcionamento dos CTT.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei das receitas e despesas para 1973.  
 Refere-se à atribuição do prémio Montaigne ao Prof. Vitorino Nemésio.  
 Foca vários problemas dos Açores, nomeadamente a falta de médicos, de professores e de condições da 

gare do Aeroporto das Lajes.  
 Faz um aparte ao Sr. Linhares de Andrade acerca da sua comunicação sobre a R.T.P. nos Açores.  
 Faz um aparte à intervenção da Sr.ª D. Custódia Lopes acerca da reforma do sistema educativo durante 

a discussão, na generalidade, da proposta de lei.  
 Subscreve, com outros Deputados, o Acordo entre os Estados Membros da Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por um lado, e a República Portuguesa, 
por outro lado.  

 Subscreve, com outros Deputados, o Regimento da Assembleia Nacional.  


