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Data de nascimento 
 1926-03-29. 
 
Localidade 
 S. Martinho / Funchal / Madeira. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Agronomia. 
 
Profissão 
 Engenheiro agrónomo; 
 Funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Funcionário administrativo da Estação Agrária da Junta Geral do Funchal; 
 Presidente da Comissão Distrital de Assistência do Funchal; 
 Vice-presidente da Santa Casa da Misericórdia do Funchal; 
 Delegado de Portugal na Conferência sobre a Mosca da Fruta (1954); 
 Director do Jardim Botânico; 
 Director da Escola Elementar de Agricultura. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Funchal Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1966.  
 Foca alguns aspectos da última visita efectuada à Madeira pelo Ministro da Saúde e Assistência.  
 Requer várias informações sobre importâncias cobradas e despendidas como diferencial de preços na 

importação de farinhas, trigos exóticos, açúcar e milho.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre mar territorial e zona contígua.  
 Analisa os principais problemas económicos da ilha da Madeira.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1967.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.  
 Subscreve com outros Deputados uma proposta de alteração da proposta de lei de autorização das 

receitas e despesas para 1967.  
 Fala sobre o uso e comércio dos pesticidas.  
 Subscreve com outros Deputados uma proposta de alteração da proposta de lei sobre o regime jurídico 

da caça.  
 Requer elementos sobre pedidos de autorização de organizações estrangeiras para utilizar o aeroporto 

do Funchal.  
 Enuncia as bases de um aviso prévio sobre o problema da assistência materno-infantil em Portugal.  
 Fala de assuntos de interesse turístico para a Madeira.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e de Junta do Crédito Público de 1966.  
 Requer vários elementos sobre o serviço de cargas e descargas no porto do Funchal.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1969 e subscreve, 

com outros Deputados, uma proposta de substituição de um artigo da mesma proposta de lei.  
 Subscreve, com outros Deputados, o requerimento pedindo a apreciação pela Assembleia do Decreto-Lei 

n.º 48.836.  



 Subscreve, com outros Deputados, uma moção relativa à ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 48.757, 
48.760 e 48.836.  

 Recorda as figuras dos engenheiros Joaquim Vieira Natividade e Mário dos Santos Galo e a sua 
actividade profissional em aspectos ligados à Madeira e a Porto Santo.  

 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.  

 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1967.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de substituição e de alteração à proposta de lei sobre a 

reorganização das Casas do Povo e a previdência rural.  


