
AUGUSTO CANCELA DE ABREU 
Legislaturas: I, II, VI. 
 
Data de nascimento 
 1895-08-14. 
 
Localidade 
 Arcos / Anadia / Aveiro. 
 
Data da morte 
 1965-04-26. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa. 
 
Profissão 
 Engenheiro civil; 
 Administrador de empresas. 
 
Carreira profissional 
 Subdirector e Director dos Caminhos-de-ferro de Cascais (Sociedade Estoril); 
 Administrador dos Caminhos-de-ferro da Beira Alta; 
 Administrador da Companhia Nacional de Fiação e Tecidos de Torres Novas. 
 
Perfil político-ideológico 
 Monárquico.  
 
Carreira político-administrativa  
 Presidente da Comissão Concelhia e vogal da Comissão Distrital de Lisboa da União Nacional; 
 Chefe de gabinete dos Ministérios do Comércio, Indústria, Agricultura e do Comércio e da Indústria 

(1932-1934); 
 Ministro das Obras Públicas e Comunicações (1944-09-06 a 1947-02-04); 
 Ministro do Interior (1947-02-04 a 1950-08-02); 
 Presidente da Comissão Executiva da União Nacional (1957 a 1961); 
 Procurador à Câmara Corporativa; 
 Membro do Conselho de Estado. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 
I 
II 

Não existiam círculos nem Comissões Parlamentares. 

VI Santarém Vice-Presidente da Mesa; Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão legislativa (1935) 
 Levanta uma questão prévia sobre o projecto de lei n.º 2, do Sr. José Cabral, relativo a associações 

secretas.  
 Propõe emendas ao projecto de lei do Sr. Henrique Galvão sobre a reorganização da educação física 

no ensino secundário.  
 Participa no debate sobre o Regimento da Assembleia Nacional. 
 Discute a ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 24 976, 24 977, 24 978 e 24 979, relativos à questão 

vinícola. 
 Entra no debate sobre a proposta de lei n.º 3, referente às alterações à Constituição Política. 
 Participa na discussão da proposta de lei n.º 4, relativa às instituições de previdência social.  
 Entra no debate, na especialidade, sobre a proposta de lei n.º 3, referente às alterações à Constituição 

Política. 
 Discute a ratificação do Decreto-Lei n.º 24 976, relativo à questão vinícola. 
 Participa na discussão da proposta de lei n.º 15, sobre a Urbanização da Costa do Sol. 



 Discute a proposta de lei n.º 5, relativa à organização sindical dos ferroviários. 
 Pede a generalização do debate do Sr. Mário de Figueiredo sobre as actividades dos emigrados e 

intervém na respectiva discussão, apresentando, no final, uma moção. 
 Aprecia a proposta de lei que cria o Instituto de Medicina Tropical. 
 Aprecia e apoia o projecto de lei do Sr. José Cabral, sobre a construção de uma estátua a Sidónio Pais. 
 Aprecia a proposta de lei n.º 57, que cria o Instituto Nacional de Estatística. 

Discute o projecto de lei, do Sr. Álvaro de Freitas Morna, sobre a criação do Instituto de Hidrografia. 
2.ª Sessão legislativa (1935-1936) 
 Fala sobre o modo de votar, relativamente ao projecto de lei n.º 62, que eleva a marechal o Sr. 

general Óscar Carmona.  
 Faz referências a uma passagem de um discurso do Sr. Pacheco de Amorim.  
 Faz considerações acerca da proposta de lei n.º 65 (autorização das receitas e despesas para 1936).  
 Apresenta propostas de emenda a um artigo do contra-projecto de lei do Sr. Diniz da Fonseca, sobre 

cultura popular.  
 Refere-se ao contra-projecto de lei, em discussão, do Sr. Diniz da Fonseca, relativo à cultura popular.  
 Discute o projecto de lei relativo à colocação dos diplomados pelas escolas do ensino técnico 

profissional.  
 Discute o projecto de lei referente à transferência para companhias de seguros da responsabilidade 

por acidentes de automóveis e apresenta uma moção.  
 Apresenta propostas de emenda à lei referente à entrada de engenheiros nos quadros do Ministério 

das Obras Públicas mediante certas condições.  
 Apresenta um projecto de lei tornando feriado nacional o dia 28 de Maio.  
 Envia uma proposta de substituição à proposta de lei do Código Administrativo.  
 Refere-se à sua proposta de emenda, relativa à base XVII da proposta de lei sobre o Código 

Administrativo.  
 Discute e apresenta uma proposta de emenda à proposta de lei referente a acidentes de trabalho.  
 Discute o seu projecto de lei, referente ao feriado do dia 28 de Maio. 
3.ª Sessão legislativa (1936-1937) 
 Fala sobre as bases IX e X da proposta de lei sobre hidráulica agrícola.  
 Verbera os atentados havidos em Lisboa contra certos edifícios.  
 Apresenta um aditamento à moção do Sr. Diniz da Fonseca sobre o aviso prévio deste Sr. Deputado 

relativo ao inquilinato.  
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Carlos Borges relativo à acção da Federação dos Vinicultores do Centro 

e Sul de Portugal no preço dos vinhos e envia uma moção.  
 Refere-se à conveniência de uma revisão do Regimento. 
4.ª Sessão legislativa (1937-1938) 
 Refere-se ao caso das renúncias dos Srs. Lobo da Costa e Franco Frazão.  
 Refere-se à comissão, de que fazia parte, nomeada na sessão legislativa anterior para o estudo de 

alterações a introduzir no Regimento.  
 Apresenta os trabalhos da comissão encarregada de rever o Regimento da Assembleia Nacional.  
 Fala acerca da proposta de lei de alterações à Constituição Política e apresenta emendas.  
 Envia uma nota destinada à Comissão de Última Redacção acerca de uma melhor redacção do artigo 

85.º da Constituição.  
 Faz um requerimento, de acordo com as disposições regimentais, para que a 2.ª série do Diário do 

Governo seja distribuída aos Srs. Deputados.  
 Fala sobre a proposta de lei de alterações à Constituição e envia uma proposta de emenda.  
 Presta homenagem, a propósito do dia 14 de Dezembro, à memória de Sidónio Pais. 
 Pede informações sobre o motivo de não estar incluído na lista dos Deputados da última sessão o nome 

do Sr. Pedro Teotónio Pereira.  
 Fala sobre o projecto de lei da Comissão do Regimento, que altera algumas disposições da Constituição 

e envia uma proposta de emenda.  
 Discute, na especialidade, o projecto de alterações ao Regimento e envia uma proposta de emenda.  
 Fala sobre a proposta de lei das tarifas ferroviárias e apresenta uma proposta de substituição.  
 Refere-se à proposta de lei do regime administrativo das ilhas adjacentes, apresentando uma moção.  
 Fala sobre a proposta de lei da propriedade industrial.  
 Pede, em nome da comissão encarregada da revisão das disposições regimentais, autorização para 

retirar o projecto.  
 Fala acerca da proposta de lei da propriedade industrial e envia uma proposta de substituição e outra 

proposta de um artigo novo.  



 Fala acerca da proposta de emenda enviada pelo Sr. Mário de Figueiredo acerca da proposta de lei da 
propriedade industrial.  

 Apresenta uma moção acerca do Acordo de Madrid, concernente à propriedade industrial.  
 Faz uma rectificação ao texto da última redacção da proposta de lei de alterações à Constituição.  
 Dá explicações acerca da sua assinatura na moção do Sr. Álvaro Morna relativa ao problema hidráulico 

do Mondego.  
 Faz rectificações ao texto da Comissão de Última Redacção sobre o Regimento.  
 Fala acerca de um seu projecto de lei que visava a instituir o feriado nacional de 28 de Maio. 
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Presta homenagem ao Sr. Dr. José Alberto dos Reis, eleito Presidente, e saúda o Sr. Pinto da Mota, 

Presidente que foi da Mesa provisória.  
 Fala na necessidade, sob certos aspectos, do proteger as famílias numerosas.  
 Refere-se à tardia distribuição do Diário das Sessões pelos Deputados.  
 Refere-se à situação dos engenheiros portugueses perante os colegas estrangeiros que exercem a sua 

actividade no País em serviços oficiais.  
 Fala sobre a interpretação a dar ao artigo 30.º do Regimento.  
 Chama a atenção para o artigo 48.º do Regimento, a propósito de o Diário declarar não terem votado os 

membros da Mesa no acto da votação da moção do Sr. Albino dos Reis relativa ao aviso prévio do Sr. 
Mário do Figueiredo.  

 Refere-se à manifestação, efectuada em Lisboa, do aplauso à obra corporativa realizada no País pelo Sr. 
Presidente do Conselho.  

 Fala sobre o projecto de lei relativo ao exercício da medicina por parte de médicos estrangeiros, e envia 
uma proposta de substituição.  

 Refere-se a uma proposta de alteração do Sr. Augusto Pires de Lima e de outros Srs. Deputados ao pro-
jecto de lei relativo ao exercício da medicina por parte de médicos estrangeiros.  

 Refere-se aos portugueses que, estando no Brasil, desejam vir ao País quando das festas de 1940, bem 
como nos que se encontram em outras terras em procura de trabalho ou inibidos de visitarem o País 
nessa ocasião pela situação militar irregular em que se conservam.  

 Refere-se, também, à circunstância de não poder já a Assembleia discutir o decreto-lei, convertido em 
proposta, relativo a reorganização da Câmara Municipal de Lisboa.  

2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Invoca os artigos 46.º e 22.º do Regimento a respeito da votação a realizar sobre a perda ou não do 

mandato do Sr. Passos e Sousa.  
 Apresenta um projecto de lei que permite a entrada no País, durante o ano de 1940, dos portugueses no 

estrangeiro em situação militar irregular.  
 Refere-se ao emprego de indivíduos estrangeiros em Portugal, solicitando de várias instâncias oficiais 

certas informações a esse respeito.  
 Refere-se ao diploma que reorganizou os serviços da Câmara Municipal de Lisboa.  
 Fala sobre o seu projecto de lei respeitante a permitir a entrada em Portugal, durante o ano de 1940, 

dos portugueses residentes no estrangeiro e cuja situação militar seja irregular. 
 Refere-se às taxas postais, telegráficas e telefónicas entre Portugal e o Brasil.  
 Fala na conveniência de uma amnistia para aqueles que, desertando das fileiras, o fizeram para irem 

combater em Espanha, e lembra o cumprimento das propostas feitas para galardoar os feitos valorosos 
de alguns combatentes.  

3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Profere palavras de homenagem à memória do falecido Deputado Sr. Botelho Neves.  
 Envia um requerimento, para seu melhor conhecimento do decreto-lei n.º 31.041, em breve presente 

para ratificação, no sentido de que lhe sejam facultados os textos da Convenção Postal Universal e seu 
regulamento.  

 Apresenta um projecto de lei, que justifica, acerca do condicionamento da actividade dos engenheiros e 
outros técnicos estrangeiros em Portugal.  

 Refere-se ao decreto-lei n.º 31.041, que aprova, para serem ratificados, a Convenção Postal Universal e 
seu regulamento, assinados em Buenos Aires em 23 de Maio de 1939, e tem assim diversos acordos 
complementares.  

 Apresenta, com as assinaturas, também, de outros Srs. Deputados, uma proposta de aditamento de um 
artigo ao Regimento, no sentido da realização de sessões de estudo para qualquer decreto-lei.  

 Justifica a proposta que apresentou, com outros Srs. Deputados, de aditamento ao Regimento.  



 Refere-se ao projecto de lei condicionando a actividade dos engenheiros e outros técnicos estrangeiros 
residentes em Portugal, à indispensável e urgente redução das taxas postais entre Portugal e o Brasil e à 
redução gradual do custo das matrículas para os filhos de famílias numerosas nos estabelecimentos 
oficiais de ensino.  

4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Refere-se às naturais dificuldades que o alastramento da guerra pode trazer ao abastecimento do País, 

de modo a justificar a entrada num regime de restrições.  
 Envia um requerimento pedindo informações pelo Ministério da Educação Nacional sobre as reduções de 

propinas e outras vantagens concedidas a favor das famílias numerosas e fala sobre as consequências 
económicas e de abastecimento originadas pela guerra mundial.  

 Manifesta o seu aplauso pelo que disse o Sr. Presidente da Assembleia por motivo da nota oficiosa do 
Governo acerca dos acontecimentos de Timor.  

 Fala, na especialidade, acerca da proposta de lei que cria um imposto sobre os lucros extraordinários de 
guerra.  

 Fala sobre o projecto de lei do condicionamento da actividade dos engenheiros e outros técnicos 
estrangeiros em Portugal.  

 Fala, na especialidade, sobre o projecto de lei relativo ao condicionamento da actividade dos 
engenheiros e outros técnicos estrangeiros em Portugal.  

 Refere-se de novo à necessidade de se protegerem as famílias numerosas.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Manifesta a sua satisfação pela notícia da próxima ida do Chefe do Estado a Angola e S. Tomé e 

Príncipe.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de colonização das zonas beneficiadas pelas obras de 

fomento hidroagrícola, concluídas ou em curso.  
 Requer que o Acordo sobre a criação da Comissão de Cooperação Técnica em África ao sul do Sara seja 

também enviado à Comissão do Ultramar.  
 Requer informação acerca de reduções de propinas a favor dos diferentes filhos do mesmo pai em razão 

do seu número.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a unificação da indústria de seguros.  
 Fala acerca de alguns problemas das nossas províncias ultramarinas de Angola e Moçambique.  
 Refere-se à situação daqueles a quem foi aplicada a pena de suspensão dos direitos políticos, 

relativamente à respectiva pensão de reforma ou de reserva.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Pede que fique registada a aprovação por unanimidade da proposta de resolução sobre o Protocolo 

Adicional ao Tratado do Atlântico Norte para a Acessão da República Federal Alemã.  
 Pede que se registe que foi aprovada por unanimidade a proposta de resolução sobre o Acordo relativo 

à fronteira de Moçambique com a Niassalândia.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre alterações à Lei Orgânica do Ultramar.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à alteração e revisão do Plano de Fomento.  
 Agradece as palavras do Sr. Presidente no encerramento dos trabalhos legislativas.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Associa-se aos votos do Sr. Urgel Horta desejando uma feliz viagem ao Sr. Presidente, que vai 

representar Portugal no acto de posse do Presidente da República do Brasil.  
 Requer que o estudo das propostas de lei relativas à instituição das corporações e ao Plano de Formação 

Social e Corporativa seja feito em conjunto pelas comissões para esse fim indicadas.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o turismo.  
 Discute na especialidade a proposta de lei relativa ao Plano de Formação Social e Corporativa.  
 Fala sobre um comunicado político publicado na imprensa diária acerca do IV Congresso da União 

Nacional.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Apoia as considerações do Sr. Amaral Neto sobre o ingresso dos agrónomos e silvicultores na Ordem dos 

Engenheiros.  
 Intervém no esclarecimento do Sr. Camilo Mendonça acerca da atribuição do título de engenheiro agrónomo.  
 Interroga a Mesa sobre a possibilidade de ser efectivado o aviso prévio do Sr. Pinto Barriga a propósito 

de melhoria da eficiência da nossa administração económico-financeira.  
 Sugere que a votação da proposta de resolução acerca da autorização para o Chefe do Estado se 

ausentar para o Brasil se faça de pé.  
 Faz considerações acerca do problema da mão-de-obra indígena em Angola.  


