
FREDERICO BAGORRO DE SEQUEIRA 
Legislaturas: IV, VII. 
 
Data de nascimento 
 1891-03-22. 
 
Localidade 
 Alpalhão / Nisa / Portalegre. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina Veterinária. 
 
Profissão 
 Veterinário; 
 Funcionário público do quadro ultramarino. 
 
Carreira profissional 
 Chefe dos Serviços de Veterinária e Indústria Animal em Angola. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Angola Economia; Colónias. 
VII Angola Ultramar. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Refere-se a assuntos que se prendem com o comércio do café de Angola.  
 Discute os acordos entre Portugal e a Grã-Bretanha e Irlanda do Norte sobre serviços aéreos.  
 Entra no debate acerca da proposta de lei de alterações à Carta Orgânica do Império Colonial.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Refere-se à carreira de navegação aérea imperial inaugurada há pouco entre Lisboa-Luanda-Lourenço 

Marques.  
 Refere-se ao que disse o Sr. Pinto Coelho acerca do abastecimento de carnes à capital.  
 Entra no debate acerca do aviso prévio do Sr. Figueiroa Rego sobre o problema das lãs. 
 Requer, pelo Ministério das Colónias e através de organismos competentes de Angola, informações 

relativas a madeiras.  
 Mais requer, pelo Ministério das Colónias, certas informações acerca do Centro de Investigação Científico 

Algodoeiro.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Trata da situação dos funcionários coloniais em relação aos da metrópole sob vários aspectos.  
 Refere-se à crise que atravessa a população de Cabo Verde.  
 Refere-se ao decreto publicado destinado a fazer face à crise de Cabo Verde.  
 Dá o seu apoio às considerações do Sr. Bagorro de Sequeira relativas à situação precária dos 

funcionários coloniais aposentados.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Henrique Galvão sobre a administração da colónia de Angola.  
 Refere-se aos serviços do Centro do Investigação Colonial Algodoeira.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Analisa os diplomas que reorganizam os serviços de pecuária e de agricultura nas províncias 

ultramarinas.  
 Faz considerações sobre o Estatuto do Funcionalismo Ultramarino e a fixação dos respectivos 

vencimentos.  
 Chama a atenção do Governo para a falta de professores necessários ao regular funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino em Angola.  
 Presta esclarecimentos, sobre a intervenção do Sr. Sarmento Rodrigues acerca das suas considerações 

sobre a falta de professores em Angola.  



 Discute o aviso prévio do Sr. Homem de Melo sobre a conjuntura migratória nacional.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Ocupa-se da realização do II Congresso Nacional da Pesca.  
 Discute a proposta de lei de alteração à Constituição Política.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Refere-se à transmissão de poderes do governo da província de Angola para o novo governador-geral, 

Sr. Dr. Silva Tavares.  
 Ocupa-se do reembolso das cauções depositadas pelos emigrantes para Angola e do regime de 

deslocação dos automóveis adquiridos no ultramar.  
 Requer várias informações pelo Ministério do Ultramar acerca da exploração do caraculo em Angola.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Usa da palavra sobre o assalto ao paquete «Santa Maria» e os acontecimentos de Luanda.  
 Faz considerações acerca do consumo do café angolano na metrópole.  


