
HENRIQUE ERNESTO SERRA DOS SANTOS TENREIRO 
Legislaturas: IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1901-12-18. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Data da morte 
 1994-03-22. 
 
Habilitações literárias 
 Curso da Escola Naval (1920-1924). 
 
Profissão 
 Oficial da Armada. 
 
Carreira profissional 
 Seguindo a carreira militar, desempenhou diversos cargos na Marinha, entre os quais o de Comandante-

director da esquadra de submarinos (1954-1957). 
 
Perfil político-ideológico 
 Ganhou visibilidade quando se ofereceu como voluntário para o reconhecimento dos navios onde 

estalara a sedição dos marinheiros da ORA – Organização Revolucionária da Armada, acontecimento que 
marcou definitivamente a sua entrada política no regime (1936); 

 Foi uma figura emblemática da ordem corporativa do Estado Novo pela acumulação de cargos e de 
poder no sistema político e nas organizações paramilitares do regime. 

 
Carreira político-administrativa 
 Filia-se na União Nacional (1936); 
 Funda a Brigada Naval da Legião Portuguesa (1936), assumindo o comando até 1956; 
 Membro da Junta Central da Legião Portuguesa, de que foi Vogal (1937), Secretário-geral e Presidente 

(1971); 
 Oficial às ordens do Ministro da Marinha, Ortins de Bettencourt, seu cunhado (1936); 
 Procurador à Câmara Corporativa (II e III Legislaturas); 
 Teotónio Pereira nomeia-o Delegado do Governo junto da Direcção do Grémio dos Armadores de Navios 

de Pesca do Bacalhau (1936). Desempenhou as mesmas funções em todos os grémios das pescas 
depois criados: Sardinha, 1938, Arrasto, 1939, Baleia, 1945, e Atum, 1960, dirigindo as respectivas 
mútuas/seguradoras, cooperativas e empresas criadas na dependência dos grémios; 

 Até 1974 exerceu uma influência decisiva no sector das pescas, definindo a maioria das directrizes da 
política nacional das pescas, e impondo aos armadores a colaboração com as Casas dos Pescadores e os 
Sindicatos Nacionais; 

 Controlou e dispôs sobre todas as fontes de financiamento dos programas de renovação da frota, impôs 
a concentração de capitais em sociedades de armadores controladas pelos grémios (SNAB e SNAPA) e 
criou empresas formalmente privadas mas investidas de funções oficiais de intervenção no abastecimento 
de pescado, como a Gel-Mar, criada em 1957, concessionária com a Doca-pesca, criada em 1966; 

 Vogal (1938) e Presidente (1946) da Direcção da Junta Central dos Pescadores; 
 Presidente do Conselho Administrativo do Fundo de Renovação e Apetrechamento da Indústria da 

Pesca – FRAIP (1953); 
 Representante do Estado na Corporação das Pescas e Conservas (1966); 
 Presidente da Junta Nacional de Fomento da Pesca (1969); 
 Presidente da Comissão Central Portuária; 
 Embaixador honorífico para as Relações Luso-brasileiras (1971); 
 Embaixador coordenador para os assuntos económicos luso-brasileiros (1973); 
 Membro da Federação Portuguesa de Vela (1941-1973); 
 Membro do Comité Olímpico Português; 
 Membro da Federação Portuguesa de Motonáutica; 
 Membro da Associação de Escuteiros de Portugal; 



 Provedor da Misericórdia de Almada; 
 Vice-presidente da Liga dos Amigos dos Hospitais; 
 Na sequência do 25 de Abril de 1974, esteve preso até ao dia 12 de Setembro de 1975. Fugiu para Espanha 

e daí para o Brasil, onde se fixou como exilado político. Entre 1975 e 1985 fez inúmeros esforços para ser 
reintegrado na Marinha, sem resultados positivos, pelo que decidiu não regressar a Portugal, morrendo no 
Rio de Janeiro. 

 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Faro Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
V Faro Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
VI Faro Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
VII Faro Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
VIII Faro Defesa Nacional (Presidente); Trabalho, Previdência e Assistência Social.
IX Faro Defesa Nacional. 
X Faro Defesa Nacional; Ultramar. 
XI Faro Defesa Nacional; Negócios Estrangeiros. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Refere-se ao problema das construções navais.  
 Apresenta as suas saudações ao Império Britânico, respectivos reis e marinha de guerra a propósito da 

entrada no Tejo de uma divisão daquela marinha.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Profere palavras de homenagem ao Sr. Presidente do Conselho pela passagem do 20.º aniversário da 

sua entrada para o Governo.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Não regista intervenções.  
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Galiano Tavares acerca dos contratos colectivos do trabalho, Casas do Povo 

e salário familiar.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público, ambas de 1948.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Fala sobre o aviso prévio que trata da execução da Lei de Reconstituição Económica.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute a proposta de lei relativa às bases da organização da defesa nacional.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Refere-se à sua missão, junto com o Sr. Engenheiro Cancela de Abreu, pela União Nacional, às 

províncias ultramarinas de Angola e Moçambique.  
 Refere-se ao que expôs o Sr. Jacinto Ferreira sobre casos relativos à marinha mercante.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Almeida Garrett sobre o problema da habitação para a família.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a instituição das corporações.  
 Congratula-se com o sucesso da regata oceânica Torbay-Lisboa e pede ao Governo um novo navio- 

-escola.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Não regista intervenções.  
 



VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência e das 

Casas do Povo na construção de habitações económicas.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Faz o elogio do Sr. Assis Chateaubriand.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Agradece o voto de sentimento da Assembleia pela morte de seu pai.  
 Refere-se às palavras proferidas por um deputado inglês a depreciar as forças armadas portuguesas.  
 Refere-se à visita do Sr. Ministro da Marinha ao Brasil.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Faz considerações sobre a invasão de Goa e os acontecimentos de Beja.  
 Preconiza a realização de um plano de valorização da marinha de guerra.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Fala sobre a entrada do bispo D. Júlio Tavares Rebimbas na Diocese do Algarve.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre mar territorial e zona contígua e 

subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à mesma proposta de lei.  
 Assinala a passagem do 30.º aniversário da criação da Legião Portuguesa.  
 Refere-se ao recente lançamento à água, em França, de uma unidade para a nossa marinha de guerra.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Fala sobre a instituição do Dia da Comunidade Luso-Brasileira.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Fala sobre o reapetrechamento da marinha de guerra, a propósito da chegada ao Tejo da fragata João 

Belo.  
 Discute na generalidade a proposta de lei do serviço militar e subscreve, com outros Deputados, 

propostas de alteração de vários artigos da mesma proposta de lei.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Faz o elogio de Gago Coutinho, a propósito da comemoração do 1.º centenário do seu nascimento.  
 Refere-se à recente visita do Sr. Presidente do Conselho ao Algarve, fazendo considerações sobre alguns 

problemas desta província.  
 Faz considerações sobre os benefícios concedidos aos pescadores no campo da previdência e assistência 

social.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Refere-se à comunicação do Sr. Presidente do Conselho em que foi feito o balanço de um ano de 

Governo.  
 Presta homenagem ao Sr. Deputado Roboredo e Silva pela forma como desempenhou o cargo de chefe 

do Estado-Maior da Armada, de que foi exonerado por limite de idade.  
 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).  
 Faz considerações sobre questões relativas ao porto de pesca e aos pescadores de Peniche.  
 Refere-se a problemas de interesse para o ultramar, atinentes nomeadamente ao sector das pescas.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1971.  



 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Bento Levy, além da pesca e outros problemas, fala 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.  

 Refere-se à homenagem recentemente prestada ao jornalista Pedro Correia Marques.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a actividade de seguros e resseguros e subscreve, com 

outros Deputados, várias propostas de alteração à referida proposta de lei.  
 Subscreve o parecer conjunto das Comissões de Finanças, de Economia e do Ultramar acerca da referida 

proposta de lei e um parecer adicional das referidas três Comissões acerca da mesma proposta de lei.  
 Refere-se à modificação do aspecto do porto de Vila Real de Santo António, graças às obras na barra do 

Guadiana.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  
 Apoia as considerações proferidas na sessão anterior pelo Sr. Almeida e Sousa a propósito do 1.º 

centenário do nascimento do industrial Alfredo da Silva.  
 Volta a intervir no debate na especialidade do texto da comissão eventual referente a revisão 

constitucional e subscreve as propostas de alteração à referida proposta de lei apresentadas pela 
comissão eventual.  

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Intervém no debate para a apreciação da Convenção sobre a Igualdade de Direitos e Deveres entre 

Brasileiros e Portugueses.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Roboredo e Silva se refere ao problema do trânsito nas 

estradas do continente.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Sá Carneiro se refere ao regime a que estão sujeitos os 

presos políticos e à actuação da Direcção-Geral de Segurança.  
 Faz considerações sobre alguns aspectos do turismo no Algarve.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação.  
 Refere-se ao significado da visita oficial a efectuar ao Brasil por S. Ex.ª o Sr. Presidente da República, 

para entrega ao povo brasileiro dos restos mortais de D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Refere-se à morte do Dr. Pedro Teotónio Pereira, salientando a sua obra no campo da assistência social 

dos trabalhadores e pescadores.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização das receitas e despesas de 1973.  
 Enaltece a figura do embaixador de Portugal no Brasil e manifesta o desejo de que o chanceler Gibson 

Barbosa visite o ultramar português, tal como visitou outros países da África.  
 Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao Regimento da Assembleia Nacional.  
 Fala de problemas da marinha mercante e suas estruturas de apoio.  
 Tece algumas considerações acerca da visita oficial do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros à 

República da África do Sul e à Suazilândia, com passagem pelos Estados de Angola e Moçambique.  
 Refere-se à passagem do aniversário da descoberta do Brasil.  
 Refere-se à falta de sardinha para conservas.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Intervém no debate, na generalidade, da proposta de lei sobre o IV Plano de Fomento.  
 Tece várias considerações acerca da mensagem do venerando Chefe do Estado dirigiu à Nação no inicio 

do ano de 1974.  
 Refere-se à recente eleição do general Ernesto Geisel para o desempenho das altas funções de Chefe de 

Estado da grande Nação Brasileira.  
 Refere-se à problemática que rodeia a gestão dos portos do Algarve.  
 Intervém na discussão e votação da proposta do Sr. Deputado Cancela de Abreu, presidente da 

Comissão Permanente dos Negócios Estrangeiros, para a organização de uma comissão eventual luso- 
-brasileira no seio da Assembleia.  

 Saúda, na qualidade de presidente da Comissão Luso-Brasileira, o Sr. Deputado Daso Coimbra.  
 Faz apreciações de carácter geral sobre a política nacional.  
 Refere-se à comemoração do Dia da Comunidade Luso-Brasileira. 


