
FRANCISCO JOSÉ VASQUES TENREIRO 
Legislaturas: VII, VIII. 
 
Data de nascimento 
 1921-01-20. 
 
Localidade 
 S. Tomé e Príncipe. 
 
Data da morte 
 1963-12-31. 
 
Habilitações literárias 
 Curso da Escola Superior Colonial; 
 Frequência da Faculdade de Ciências de Lisboa (1949); 
 Especialização em Geografia pela London School of Economics and Political Sciences (1954-1955). 
 
Profissão 
 Professor universitário; 
 Funcionário do Ministério do Ultramar. 
 
Carreira profissional 
 Colaborador voluntário do Centro de Estudos Geográficos do Instituto de Alta Cultura (1947); 
 Inventariador científico do Centro de Documentação do Instituto de Alta Cultura (1950); 
 Integra o quadro administrativo do Ministério do Ultramar (1950-1955); 
 Professor da Faculdade de Letras de Lisboa; 
 Docente do Instituto Superior de Estudos Ultramarinos (1959). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII S. Tomé e Príncipe Ultramar. 
VIII S. Tomé e Príncipe Ultramar. * 

* Não completou o mandato, por ter falecido em 1963. 
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Faz considerações sobre os problemas económicos e sociais da província de S. Tomé e Príncipe.  
 Faz considerações sobre os problemas do ensino nas províncias ultramarinas, especialmente no que 

respeita às populações nativas, e pede a oficialização do ensino no Colégio-Liceu de S. Tomé.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento,  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Recorda a figura do almirante Gago Coutinho por ocasião da sua morte.  
 Refere-se aos problemas que importam aos territórios de soberania portuguesa em África.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano director do desenvolvimento urbanístico a 

região de Lisboa.  
 Discute os projectos de lei de alteração da Constituição Política apresentado pelos Srs. Carlos Moreira e 

Cortês Pinto de alteração à Constituição Política.  
 Chama a atenção do Governo para importantes aspectos da assistência social. 
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Refere-se à campanha anticolonialista.  
 Ocupa-se do decreto que confere o grau de licenciado aos futuros alunos do Instituto Superior de 

Estudos Ultramarinos.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Não regista intervenções.  



2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Subscreve o aviso prévio apresentado pelo Sr. Veiga de Macedo de apoio à política ultramarina do 

Governo.  


