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Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Conservador do Registo Civil. 
 
Carreira profissional 
 Conservador do Registo Civil em Tábua e Oliveira do Hospital; 
 Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários de Poiares; 
 Presidente da Federação Portuguesa de Futebol (1965). 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia de Poiares da União Nacional; 
 Vogal a Comissão Distrital de Coimbra da União Nacional; 
 Presidente da Câmara Municipal de Poiares; 
 Procurador ao Conselho da Província da Beira Litoral; 
 Vogal da Junta Distrital de Coimbra. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VI Coimbra Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência Social. 
VII Coimbra Política e Administração Geral e Local (Secretário). 
VIII Coimbra Política e Administração Geral e Local (Secretário). 
IX Coimbra Política e Administração Geral e Local (Secretário). 
 
Intervenções parlamentares 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Fala acerca da electrificação do meio rural.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao plano rodoviário.  
 Refere-se à situação da camionagem de carga e dos industriais com ela relacionados.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1955.  
 Requer, pelo Ministério das Obras Públicas, elementos acerca de melhoramentos rurais, abastecimento 

de água por fontanários e melhoramentos urbanos.  
 Faz considerações acerca dos problemas que afligem a indústria de camionagem de carga.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a execução de obras de pequena distribuição de energia 

eléctrica.  
 Refere-se à comemoração das bodas de diamante do Orfeão Académico de Coimbra.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1956.  
 Faz considerações, acerca da situação dos pequenos proprietários de moinhos e azenhas em face das 

avenças a pagar à Comissão Reguladora das Moagens de Ramas.  
 Requer informações relativas ao funcionamento e actividade da Comissão Reguladora das Moagens de 

Ramas.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Abel de Lacerda sobre a situação dos museus, palácios e monumentos 

nacionais.  
 Discute na generalidade as propostas de lei sobre o turismo e sobre a indústria hoteleira.  
 Ocupa-se do problema da electrificação rural.  



 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o turismo.  
 Chama a atenção do Governo para a situação da indústria de camionagem.  
 Insiste na remessa dos elementos requeridos acerca da actividade da Comissão Reguladora das 

Moagens de Ramas.  
 Faz considerações sobre o arranque das videiras como solução dos problemas da vitivinicultura nacional.  
 Chama a atenção do Governo para a política tributária da Comissão Reguladora das Moagens de Ramas 

e refere-se à actividade deste organismo para com o exercício da actividade parlamentar.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Requer que lhe sejam fornecidas informações sobre os autos levantados por transgressão do horário de 

trabalho.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1957.  
 Refere-se à situação dos industriais de camionagem de carga e requer várias informações sobre a 

actividade desta indústria.  
 Discute a ratificação do Decreto-Lei n.º 40.900, que versa sobre as actividades circum-escolares.  
 Formula votos para que o Orfeão Académico de Coimbra possa actuar nos Estados Unidos da América.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca de acidentes de viação.  
 Faz considerações sobre a má situação financeira dos municípios do distrito de Coimbra e a necessidade 

da construção de estradas e caminhos municipais e outros melhoramentos rurais e pede a conclusão da 
estrada das Pedras Lavradas.  

 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1958.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à reforma dos tribunais do trabalho.  
 Faz considerações sobre a coordenação dos transportes terrestres e requer informações sobre a 

indústria de camionagem de carga.  
 Pede a criação de uma brigada técnica agrícola em Coimbra.  
 Requer diversas informações sobre a distribuição de energia eléctrica em baixa tensão.  
 Pede ao Governo que seja revista a obrigatoriedade do pagamento da taxa militar por indivíduos 

fisicamente, incapazes da prestação de serviço militar e de angariarem a sua subsistência.  
 Renova o pedido de que seja suspensa a cobrança da taxa militar aos inválidos pobres.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Homem de Melo sobre a conjuntura migratória nacional.  
 Requer informações sobre os processos distribuídas em cada um dos tribunais do trabalho do continente 

nos anos de 1950 a 1957 referentes ao pedido de pagamento de trabalho suplementar ou 
extraordinário.  

 Enaltece a obra da Fundação Calouste Gulbenkian, em face do relatório referente ao período inicial da 
sua actividade, e presta homenagem à memória dos beneméritos Aurélio Amaro Dinis e Eduardo 
Veríssimo da Costa.  

 Requer informações sobre a transferência para a cidade de Coimbra da sede da brigada técnica agrícola.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Chama a atenção do Governo para a actuação da Comissão Reguladora das Moagens de Ramas.  
 Requer que seja devolvido ao Ministério da Economia um escrito sem assinatura que pretende ser a 

resposta a elementos que pediu na sessão de 24 de Outubro de 1958.  
 Pede a abolição da taxa militar relativamente aos inválidos.  
 Realça o significado do acto da homologação dos estatutos da Fundação Mário da Cunha Brito.  
 Refere-se à catástrofe dos Guindais.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o fomento piscícola nas águas interiores do País.  
 Manda para a Mesa uma nota de aviso prévio sobre a vida dos municípios.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Ferreira Barbosa acerca dos organismos de coordenação económica.  
 Pronuncia palavras de saudação e homenagem à Tuna Académica de Coimbra.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano director do desenvolvimento urbanístico da 

região de Lisboa.  
 Requer que pelo Ministério da Economia lhe sejam fornecidos elementos sobre o Instituto Nacional do 

Pão e o regime de panificação.  
 Associa-se às considerações em que o Sr. Nunes Fernandes pede a extinção da Comissão Reguladora 

das Moagens de Ramas. Faz considerações sobre o aumento do subsídio dos Deputados para a sua 
manutenção em Lisboa.  

 Faz considerações sobre alguns problemas da indústria transportadora rodoviária.  



 Refere-se ao quarto aniversário da morte de oito aviadores em acidente ocorrido na serra do Carvalho e 
pede que ali seja construída a Capela de Nossa Senhora do Ar.  

3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Refere-se às cerimónias comemorativas do dia chamado do «almeida».  
 Requer pelo Ministério dá Economia informações relativas à produção e comércio do açúcar nacional.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1960.  
 Pede a criação de uma brigada técnica agrícola em Coimbra.  
  Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de abastecimento de água às populações 

rurais.  
 Associa-se às considerações do Sr. Urgel Horta sobre a crise da classe dos veterinários.  
 Faz considerações sobre a actuação do Instituto Nacional do Pão.  
 Associa-se às palavras do Sr. Santos Bessa acerca da restauração da Faculdade de Farmácia na 

Universidade de Coimbra.  
 Refere-se à comemoração do 80.º aniversário do Orfeão Académico de Coimbra.  
 Discute as Contas Gerais do Estado, da metrópole e do ultramar, e as da Junta do Crédito Público, 

referentes ao ano de 1958.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961.  
 Agradece ao Governo a criação de uma brigada técnica agrícola em Coimbra.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao plano de construções para o ensino primário.  
 Apoia as considerações do Sr. Nunes Fernandes denunciando os malefícios da actuação da Comissão 

Reguladora das Moagens de Ramas.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano de viação rural.  
 Congratula-se com a iniciativa de se promoverem os jogos desportivos do mundo português.  
 Refere-se à manifestação dos representantes do distrito de Coimbra perante o Sr. Presidente do 

Conselho.  
 Trata da electrificação rural.  
 Apoia uma exposição das agremiações regionalistas de Pampilhosa da Serra pedindo a abertura das 

estradas nacionais n.ºs 343 e 344.  
 Ocupa-se da coordenação dos transportes terrestres.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Refere-se a assuntos ligados aos territórios do ultramar.  
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Agradece ao Governo a publicação do decreto-lei em que se isentam de taxas para a Comissão 

Reguladora das Moagens de Ramas determinados moinhos e azenhas.  
 Requer que pelo Ministério da Economia lhe sejam fornecidas informações referentes aos problemas do 

sector da electricidade.  
 Faz considerações sobre a rede rodoviária do distrito Coimbra.  
 Discute a proposta de lei relativa à organização judiciária.  
 Discute a proposta de lei. 
 Refere-se à importância do artesanato português.  
 Requer ao Ministério das Comunicações vários elementos acerca da indústria transportadora rodoviária.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Fala sobre a visita do Orfeão Académico de Coimbra aos Estados Unidos da América.  
 Faz considerações sobre o aviso prévio acerca da bacia hidrográfica do Mondego.  
 Analisa a situação de alguns funcionários da Comissão Reguladora das Moagens de Ramas depois da 

publicação do Decreto-Lei n.º 43.832.  
 Requer a generalização do debate sobre o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu relativo a 

acidentes de viação e fala sobre o mesmo.  
 Requer vários elementos, a fornecer pelo Ministério das Finanças, sobre o funcionamento do Instituto 

Geográfico e Cadastral.  
 Chama a atenção para a demora em receber determinados elementos que requerera ao Ministério das 

Comunicações e refere-se a problemas afectos aos transportes rodoviários.  
 Apresenta uma nota de aviso prévio sobre a reforma do Código Administrativo.  
 Requer vários elementos, a fornecer pelo Ministério da Economia, sobre moagem de cereais.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Insiste pela satisfação de um seu anterior requerimento sobre a vida e a obra do Instituto Nacional do 

Pão e pede que lhe sejam fornecidos vários elementos sobre transportes terrestres.  



 Efectiva o seu aviso prévio sobre a reforma do Código Administrativo.  
 Faz considerações sobre a situação financeira dos municípios, em aparte à intervenção do Sr. Martins da 

Cruz no debate do mesmo aviso prévio.  
 Encerra o mesmo debate e apresenta uma moção, em seu nome e no de outros Srs. Deputados.  
 Requer que conste da acta que a moção foi aprovada por unanimidade.  
 Refere-se à vida e obra de António Jóice, recentemente falecido.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre educação nacional.  
 Faz considerações sobre o ensino nos meios rurais, em aparte à intervenção do Sr. Abrantes de Soveral 

no mesmo debate.  
 Fala da missão dos grémios da lavoura no capítulo do fornecimento de máquinas agrícolas à lavoura, em 

aparte intervenção do Sr. Abranches de Soveral no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola 
nacional.  

 Refere-se ao problema de algumas vias de comunicação do distrito de Coimbra.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) e as contas da Junta do 

Crédito Público referentes a 1962.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Refere-se a uma reunião efectuada na Figueira da Foz, presidida pelo Subsecretário de Estado da 

Presidência do Conselho, na qual foram tratados problemas de turismo do distrito de Coimbra.  
 Refere-se à aplicação da taxa de $40 sobre cada litro de vinho da colheita de 1964 e pede ao Governo a 

sua abolição.  
 Faz várias considerações sobre os problemas do porto da Figueira da Foz, em aparte a uma intervenção 

do Sr. Nunes Barata sobre o assunto.  
 Faz considerações acerca do Corpo de Bombeiros Municipais da Figueira da Foz, a propósito do 1.º 

centenário do mesmo. 
 Fala sobre a rede rodoviária do distrito de Coimbra. 
 Refere-se a uma recente conferência de imprensa do Ministro da Economia, Dr. Correia de Oliveira, 

especialmente na parte que se refere à crise agrícola.  
 Chama a atenção do Governo para a situação dos veterinários municipais. 
 Sugere um congresso nacional do artesanato, a realizar em Coimbra.   
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Discute na generalidade o projecto de lei sobre preferência dos cônjuges no provimento de lugares do 

ensino primário.  
 Requer vários elementos sobre desporto.  
 Assinala a acção de uma radioamadora francesa cm favor de uma criança doente de Coimbra.  
 Requer vários elementos sobre a política de combate à peste suína africana.  
 Fala sobre os próximos jogos desportivos luso-brasileiros.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Refere-se ao notável comportamento da equipa nacional de futebol no campeonato do mundo.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.  
 Pede facilidades para as agremiações regionalistas a propósito da situação criada às Casas dos Açores e 

das Beiras.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.  
 Subscreve com outros Deputados uma proposta de alteração daquela proposta de lei.  
 Requer elementos sobre trabalhos do Plano de Rega do Alentejo.  
 Pede a revisão das condições em que os guardas-nocturnos exercem a sua acção.  
 Requer vários elementos sobre o Gabinete de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Requer elementos sobre tabelas de quotizações de contribuintes sujeitos à inspecção dos Ministérios das 

Corporações e Previdência Social e da Economia.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Requer vários elementos sobre combate aos incêndios florestais.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1968.  
 Refere-se ao anunciado serviço público de táxis aéreos na metrópole, lamentando o esquecimento a 

que, neste aspecto, foi votada a região de Coimbra.  
 Discute na generalidade a proposta de lei do serviço militar.  
 Trata da situação criada aos vendedores ambulantes de azeite pela Portaria n.º 23.092 da Secretaria de 

Estado do Comércio.  



 Requer vários elementos sobre a importação de oleaginosas.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.  
 Chama a atenção do Governo para anomalias no comércio de produtos oleícolas.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Refere a visita do Sr. Presidente do Conselho aos concelhos de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra, 

exaltando as virtudes das gentes daquelas terras beiroas.  
 Trata de problemas concernentes ao transporte e à venda da energia eléctrica em Coimbra.  
 Em aparte a uma intervenção do Sr. Elísio Pimenta lamenta a não aplicação de uma verba do Fundo 

Especial de Transportes Terrestres na construção de centrais de camionagem.  
 Trata de várias aspirações do distrito de Coimbra.  
 Trata da situação, quanto a vencimentos, de funcionários públicos e dos corpos administrativos.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o estabelecimento de normas tendentes a imprimir 

maior celeridade à justiça penal e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda a essa 
proposta de lei.  

 Apresenta uma nota de perguntas sobre problemas relacionados com a olivicultura.  
 Participa 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.  
 Enaltece a figura e obra de Eugénio de Castro, a propósito do centenário do seu nascimento.  
 Refere-se a problemas das vias de comunicação no distrito de Coimbra.  
 Requer informações relativas à construção de prédios urbanos na Brandoa.  
 Defende a criação de um departamento de alto nível para organizar eficientemente o combate aos 

incêndios.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de substituição, de alteração e de emenda a bases da 

proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência rural. 


