
ARMANDO JÚLIO DE ROBOREDO E SILVA 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1903-01-11. 
 
Localidade 
 Valflor / Meda / Guarda. 
 
Habilitações literárias 
 Curso da Marinha de Guerra. 
 
Profissão 
 Oficial da Armada. 
 
Carreira profissional 
 Subchefe adjunto do Estado-Maior da Armada; 
 Superintendente dos Serviços de Aviação; 
 Director dos Serviços Meteorológicos; 
 Comandante de navios da Armada; 
 Chefe de Gabinete do administrador da Zona Internacional de Tânger (1946-1948); 
 Professor do Instituto Superior Naval de Guerra. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Câmara Municipal da Beira, Moçambique (1936-1939); 
 Procurador à Câmara Corporativa (VII e VIII Legislaturas). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Guarda Defesa Nacional (Presidente). 
XI Guarda Defesa Nacional (Presidente). 
 
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.  
 Propõe que a Assembleia manifeste directamente ao Congresso da República dos Estados Unidos da 

América a sua homenagem pelo êxito do programa especial daquela nação, nomeadamente pelo feito 
dos astronautas das Apolos 11 e 12.  

 Faz um aparte às considerações do Sr. Pinto Leite sobre o problema da defesa nacional, no debate da 
Lei de Meios.  

 Subscreve uma proposta de eliminação e uma proposta de aditamento à proposta de lei de autorização 
das receitas e despesas para 1970, intervindo também na discussão na especialidade.  

 Esclarece alguns pontos da sua intervenção no debate da Lei de Meios acerca das despesas militares.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a colheita de produtos biológicos humanos para 

liofilização e conservação por outros processos.  
 Faz considerações sobre problemas de segurança rodoviária, propósito da recente entrada em vigor da 

legislação sobre o estado de conservação dos veículos automóveis.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a alteração da Lei n.º 2135, de 11 de Julho de 1968 (Lei 

do Serviço Militar).  
 Faz apartes à intervenção do Sr. Pinto Machado, do Sr. Linhares Furtado e do Sr. Teixeira Canedo no 

mesmo debate na generalidade.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao texto da Câmara Corporativa 

relativo à proposta de lei sobre a alteração da Lei n.º 2135, de 11 de Julho de 1968 (Lei do Serviço 
Militar), sobre as quais se pronuncia no debate na especialidade.  

 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a criação de tribunais de família.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1968.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Sousa Pedro no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta 

do Crédito Público de 1968 e um aparte à intervenção do Sr. Castro Salazar no mesmo debate.  



 Faz um aparte à intervenção do Sr. Vasconcelos Guimarães sobre o desequilíbrio orgânico em que se 
encontra Força Aérea em relação aos outros ramos das forças armadas.  

 Faz um aparte à intervenção do Sr. Henrique Tenreiro sobre problemas de interesse para o ultramar, 
atinentes nomeadamente ao sector das pescas.  

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Refere-se às atenções de que foi alvo na Câmara dos Deputados do Brasil aquando da sua recente visita 

ao Rio de Janeiro.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização receitas e despesas para 1971.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Cancela de Abreu, a propósito da visita efectuada por uma 

delegação da Assembleia à província de Cabo Verde.  
 Esclarece o sentido do aparte feito à intervenção do Sr. Cancela de Abreu.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Camilo de Mendonça encerra o debate na generalidade do 

seu projecto de lei sobre a designação, pelas respectivas corporações, dos vogais que fazem parte dos 
organismos de coordenação económica em representação das actividades por eles coordenadas.  

 Aplaude a anunciada promulgação do diploma relativo à disciplina da transacção de lotes de acções de 
sociedades anónimas com fonte projecção nas actividades económicas da Nação.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Barreto de Lara se refere à ocorrência de graves incidentes 
em vários estabelecimentos de ensino da cidade de Lisboa.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alterações à proposta de lei sobre a actividade 
teatral e intervém na discussão na especialidade da referida proposta de lei.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Bento Levy fala, entre outros problemas, sobre o problema 
das secas em Cabo Verde e sobre a premente necessidade da pesquisa de água, lamentando ainda o 
facto de há muito estar esquecida a anunciada instalação de uma refinaria de petróleo em S. Vicente.  

 Intervém na discussão na especialidade da proposta de lei sobre a protecção do cinema nacional.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Pinto Balsemão faz considerações sobre questões relativas ao 

desenvolvimento do distrito da Guarda.  
 Discute a moção relativa ao aviso prévio sobre os aspectos culturais, económicos e sociais do distrito de 

Braga.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Martins da Cruz apresenta e justifica uma proposta de criação 

de uma comissão eventual para o estudo de medidas tendentes a reforçar a comunidade luso-brasileira.  
 Refere-se à inutilidade e dispêndio da fiscalização estrangeira exercida desde há cinco anos nas águas 

do porto da Beira.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a actividade de seguros e resseguros.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado de 1969.  
 Assinala a celebração do dia da comunidade luso-brasileira.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Ricardo Horta discute na generalidade o projecto de lei sobre 

a reabilitação e integração social de indivíduos deficientes.  
 Sugere a suspensão da sessão por alguns momentos a fim de se encontrar melhor redacção para uma 

alínea da proposta de resolução relativa às contas gerais do Estado de 1969.  
 Discute na especialidade o projecto de lei sobre a reabilitação e integração social de indivíduos 

deficientes.  
 Protesta contra o acto de pirataria de que foi alvo o navio costeiro Angoche e sua tripulação, na viagem 

de Nacala para Porto Amélia, advogando o reforço da marinha de guerra para patrulhamento dos mares.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 85.º da Constituição.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  
 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.  
 Refere-se à visita de um grupo de Deputados da República Federal da Alemanha a Portugal.  
 A propósito da visita do Sr. Presidente da República ao navio Roçadas, recentemente adquirido pela 

Empresa Insulana de Navegação, congratula-se com a situação actual da nossa frota mercante.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
 Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa.  
 Saúda, em nome da Assembleia, o Deputado federal brasileiro Dr. Marcelo de Medeiros, fazendo-lhe 

sentir, dentro do entendimento da comunidade luso-brasileira, que S. Ex.ª se encontra em sua própria 
casa.  

 
 
 



3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia Nacional relativa à comunicação do Sr. Presidente do 

Conselho acerca da conveniência de a Assembleia se pronunciar sobre a existência e a gravidade da 
subversão que afecta algumas partes do território nacional.  

 Intervém no debate para a apreciação da Convenção sobre a Igualdade de Direitos e Deveres entre 
Brasileiros e Portugueses.  

 Faz um aparte à intervenção do Sr. Gaspar de Carvalho em que este se refere à visita do Sr. Ministro 
das Corporações e Previdência Social e da Saúde e Assistência ao distrito da Guarda.  

 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1972.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Temudo Barata discute na generalidade a proposta de lei de 

autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Discute na especialidade o artigo 18.º da proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 

1972.  
 Subscreve, com outros Srs. Deputados, uma proposta de aditamento aos votos formulados pelas 

Comissões de Finanças e de Economia.  
 Refere-se ao problema do trânsito nas estradas do continente e apresenta uma moção.  
 Intervém na apreciação do Decreto-Lei n.º 520/71.  
 Refere-se as comunicações feitas ao País pelo Sr. Ministro da Educação Nacional, a quem pede especial 

atenção para a situação existente no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à proposta de lei de defesa da 

concorrência.  
 Condena certas afirmações sobre as forças armadas proferidas no dia 1 de Janeiro por um prelado por-

tuguês.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Eleutério de Aguiar participa no debate do aviso prévio sobre 

urbanização e habitação.  
 Subscreve, com outros Deputados, a moção com que é encerrado o debate do aviso prévio sobre 

urbanização e habitação.  
 Pede à Mesa um esclarecimento relativo à intervenção do Sr. João Manuel Alves sobre a organização 

judiciária.  
 Discute na generalidade a proposta de ter sobre fomento industrial.  
 Faz comentários à intervenção em que o Sr. José da Silva se refere à questão criada à volta das palavras 

proferidas pelo bispo do Porto, no Dia da Paz, acerca das virtudes militares.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Alberto de Meireles se refere a uma nota do Gabinete do Mi-

nistro do Exército, publicada na imprensa e que incide sobre um seu aparte a uma intervenção do Sr. 
Barreto de Lara.  

 Discute na especialidade a proposta de lei sobre fomento industrial.  
 Assinala a passagem do cinquentenário da travessia aérea do Atlântico Sul por Gago Coutinho e 

Sacadura Cabral.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Leal de Oliveira se refere às medidas tomadas pelo Governo 

contra os perigos da poluição do mar.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Nicolau Martins Nunes se refere ao regozijo do povo da Guiné 

pela recondução do Sr. General António de Spínola no cargo de Governador e comandante-chefe 
daquela província.  

 Participa no debate para apreciação das contas públicas de 1970 e subscreve, com outros Deputados, 
duas propostas de resolução para aprovação das referidas contas.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Pinto Balsemão se refere à visita do Sr. Ministro das Obras 
Públicas a vários concelhos do distrito da Guarda.  

 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de revisão da Lei Orgânica do Ultramar.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Santos Almeida discute na generalidade a mesma proposta de 

lei.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Discute, na generalidade e na especialidade, a proposta de lei acerca da prestação de avales pelo 

Estado.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Deputado Temudo Barata trata de problemas relacionados 

com a montagem de automóveis.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei acerca da autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Magalhães Mota sobre a proposta de lei acerca da autorização das 

receitas e despesas para 1973.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Aguiar e Silva acerca da reforma da Universidade.  



 Discute a apreciação dos textos dos Acordos entre ai 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, e entre a Comunidade Económica Europeia e a República Portuguesa.  

 Subscreve um projecto-lei sobre a publicidade do tabaco.  
 Propõe a substituição de uma alínea da proposta de lei de meios para 1973.  
 Discute, na especialidade, a Lei de Meios para 1973.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Refere-se à decisão do Governo sobre a reforma do ensino superior.  
 Discute, na especialidade, as propostas de alteração ao Regimento da Assembleia Nacional.  
 Como membro da delegação portuguesa à Conferência Interparlamentar sobre Segurança e Cooperação 

Europeias, apresenta à Assembleia uma síntese do acontecido.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Peres Claro sobre problemas da juventude.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre a intimidade da vida privada.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a toxicomania.  
 Refere-se às últimas explosões ocorridas em Lisboa.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma moção, no final do debate do aviso prévio sobre a toxicomania.  
 Faz um aparte à comunicação do Sr. Temudo Barata acerca do 50.º aniversário da Liga dos 

Combatentes.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de reforma do sistema educativo.  
 Faz um aparte à comunicação do Sr. Martins da Cruz acerca da criação de várias comarcas, sobretudo 

de Condeixa-a-Nova, Penela, Penacova e Tábua.  
 Faz um aparte à comunicação do Sr. Castro Salazar acerca da carência de técnicos nas províncias 

ultramarinas.  
 Faz um aparte à discussão, na generalidade, do Sr. Deputado Moura Ramos, acerca da reforma do 

sistema educativo.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei de terras do ultramar.  
 Faz um aparte à discussão, na especialidade, do Sr. Dias das Neves da proposta de lei de reforma do 

sistema educativo.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado referentes ao ano de 1971.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei de reforma do sistema educativo.  
 Subscreve, com outros Deputados, a aprovação das contas gerais do Estado de 1971, tanto na 

metrópole, como no ultramar.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Aprecia as contas gerais do Estado e das contas da Junta do Crédito Público referentes ao ano de 1972. 
 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.  
 Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento.  
 Discute os votos propostos pelas Comissões de Finanças e de Economia acerca da proposta de lei de 

meios para 1974.  
 A propósito de um recente colóquio realizado em Bensburg, na República Federal da Alemanha, refere-

se aos ataques à política ultramarina portuguesa.  
 Intervém na discussão na generalidade da proposta de lei acerca do regime do condicionamento do 

plantio da vinha.  
 Presta esclarecimentos à Assembleia Nacional sobre a situação no ultramar, na sua qualidade de 

presidente da Comissão de Defesa Nacional.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha.  
 Discute a moção apresentada pelo Sr. Deputado Neto Miranda em nome e como presidente da Comissão 

do Ultramar. 


