
FERNANDO ARTUR DE OLIVEIRA BAPTISTA DA SILVA 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1929-05-06. 
 
Localidade 
 Porto. 
 
Habilitações literárias 
 Frequência da Faculdade de Ciências; 
 Curso da Escola do Exército. 
 
Profissão 
 Oficial do Exército. 
 
Carreira profissional 
 Como oficial do Exército, esteve no Regimento de Infantaria n.º 3, em Beja, e no Batalhão de 

Metralhadoras, em Lisboa; 
 Instrutor, professor-adjunto e adjunto do Comando da Escola do Exército; 
 Comissão no Estado da Índia (1952-1954); 
 Comissão na Guiné (1965-1967); 
 Serviu na PSP em Lisboa e Angola., como Director dos Serviços de Trânsito; 
 Chefe da Repartição de Propaganda da Defesa Civil do Território; 
 Administrador da Companhia Carris (1973-1974); 
 Entre 1975 e 1985 fixou residência no Brasil, sendo director superintendente da Editorial Manuel Bulhosa 

(Difel, SA e, depois, Civilização Brasileira) e, ao mesmo tempo, trabalhou com a Editora Bertrand; 
 Esteve ligado à Rodoviária Nacional (1985-1995); 
 Dirigiu ainda uma empresa de transporte de mercadorias e foi assessor de tráfego da Câmara Municipal 

de Lisboa. 
 
Carreira político-administrativa 
 Comissário adjunto da Mocidade Portuguesa no Estado da Índia (1952-1954). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Viana do Castelo Defesa Nacional. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Trata do regime jurídico dos veículos com características de ciclomotores.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração do 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).  
 Refere-se ao problema da segurança nas auto-estradas.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Castelino e Alvim acerca de problemas relativos à anunciada 

construção de novas auto-estradas. 
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Trata de problemas relativos à política de trânsito rodoviário.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre os aspectos culturais, económicos e sociais do distrito de 

Braga.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Louva a acção da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo na assistência sanitária às populações 

do distrito.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Analisa em pormenor o problema dos transportes colectivos em Lisboa.  


