
RAUL DA SILVA E CUNHA ARAÚJO 
Legislaturas: IX, X. 
 
Data de nascimento 
 1910-06-17. 
 
Localidade 
 Mesão Frio / Vila Real. 
 
Data da morte 
 1997-01-30. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Administrador de empresas. 
 
Carreira profissional 
 Administrador da Siderurgia Nacional (década de 1960). 
 
Carreira político-administrativa 
 Membro da Comissão Concelhia da União Nacional de Mesão Frio;  
 Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio; 
 Conservador do Registo Civil e Predial de Mesão Frio; 
 Juiz do Tribunal Municipal de Mesão Frio (1965). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Vila Real Obras Públicas e Comunicações.  
X Vila Real Obras Públicas e Comunicações.  
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Presta homenagem à juventude portuguesa que se bate em defesa do ultramar.  
 Refere-se a uma nota do Ministro da Economia sobre o vinho.  
 Fala sobre a zona de turismo da serra do Marão.  
 Trata de vários problemas da região do Douro.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1964. 
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.  
 Discute na especialidade o artigo 13.º da proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 

1967.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.  
 Fala sobre o êxodo rural e as suas consequências na vida agrícola do País.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.  
 Participa no debate na especialidade sobre a proposta de lei relativa ao regime jurídico da caça.  
 Faz considerações sobre as estradas do Alto de Quintela, no distrito do Porto, e do Marão. 
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Faz considerações sobre o aumento das taxas do seguro automóvel.  
 Fala sobre problemas de trânsito rodoviário.  
 Volta a referir-se ao problema dos seguros do ramo «Automóvel».  
 Presta homenagem ao grande jurisconsulto que foi o Prof. Doutor Cunha Gonçalves, como comentador 

do antigo Código Civil.  
 Discute na especialidade vários artigos da proposta de lei do serviço militar.  
 Chama a atenção do Governo para a necessidade de reparar a estrada do Alto de Quintela, que liga 

Amarante à Régua. 
 



4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Enaltece a figura de Carvalho Araújo a propósito das comemorações no País, e sobretudo em Vila Real, 

do 50.º aniversário da sua morte.  
 Trata de problemas afectos às comunicações telefónicas.  
 Discute na generalidade a ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 48.757, 48.76 e 48.836.  
 Refere-se à política de liberalização seguida pelo Governo, a propósito do civismo com que decorreram 

as comemorações do 31 de Janeiro.  
 Comenta uma nota, enviada à Assembleia pela Administração-Geral dos Correios, Telégrafos e 

Telefones, acerca de uma sua anterior intervenção sobre serviços telefónicos.  
 Insiste na necessidade de reparação de 12 km da estrada do Alto de Quintela.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de substituição na proposta de lei sobre a 

reorganização das Casas do Povo e a previdência rural, uma proposta de alteração e uma proposta de 
emenda da mesma proposta de lei. 

 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Refere-se ao louvável comportamento das gentes do seu círculo nas recentes eleições de Deputados. ► 

Requer informações sobre o Serviço Nacional de Emprego.  
 Subscreve, com outros Deputadas, uma proposta de aditamento à proposta de lei de autorização das 

receitas e despesas para 1970.  
 Agradece ao Sr. Ministro das Obras Públicas as providências tomadas quanto à reparação e ampliação 

da estrada do Alto de Quintela, de enorme importância para o progresso do distrito de Vila Real.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Meneses Falcão sobre os problemas suscitados pelo fenómeno da 

emigração no distrito de Leiria.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Roboredo e Silva no debate sobre as contas gerais do Estado de 

1968.  
 Discute na especialidade o projecto de lei sobre o crédito de colheita pelo processo de warrantagem.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. José da Silva sobre problemas de inquilinato.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.  
 Trata de vários aspectos relativos à problemática do trânsito rodoviário, nomeadamente o dos acidentes 

nas estradas.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos e 

subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento. 
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Baptista da Silva trata de problemas relativos â política de 

trânsito rodoviário.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1971.  
 Subscreve, com o Sr. Duarte do Amaral e outros Deputados, um projecto de lei de revisão 

constitucional.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Camilo de Mendonça analisa o problema da produção de 

vinho na região duriense.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Sá Carneiro preconiza a revisão da Concordata entre Portugal 

e a Santa Sé.  
 Faz considerações a propósito da realização do I Colóquio para o Desenvolvimento Económico do 

Distrito de Vila Real, advogando especiais medidas de protecção à produção vitivinícola.  
 Intervém na discussão na especialidade da proposta de lei sobre a actividade teatral.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Casal-Ribeiro pede ao Governo providências contra os 

responsáveis pelo clima de subversão reinante nos meios estudantis.  
 Pronuncia-se sobre o problema da possível revisão da Concordata com a Santa Sé.  
 Dá explicações acerca do teor de algumas afirmações suas em intervenção anterior que motivaram 

esclarecimentos por parte do Sr. Presidente.  
 Requer que a Mesa, através do 1.º secretário, em cada da dê conhecimento dos oradores que irão usar 

da palavra.  
 Requer informações relativas a parques de estacionamento automóvel na cidade de Lisboa.  
 Refere-se a uma reunião de Deputados dos distritos de Vila Real, Viseu e Porto, promovida pelo Grémio 

dos Exportadores do Vinho do Porto, em que foram debatidos os interesses que se prendem com a 
produção e comercialização daquele produto.  

 Requer diversas informações sobre o Serviço Nacional de Emprego.  
 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.  



 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento a um artigo da Constituição.  
 Subscreve, como membro da comissão eventual, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre 

liberdade religiosa e discute na generalidade a referida proposta de lei, que discute na especialidade.  
 Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa. 
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Chama a atenção do Governo para problemas que afligem da lavoura.  
 Refere-se à inexactidão da notícia dada por um jornal diário quanto à resolução tomada pela Assembleia 

relativamente a actos subversivos, resolução que foi unanimemente reconhecida por todos os Deputados 
presentes, e não apenas por alguns, como noticiara o referido jornal.  

 Faz um aparte à intervenção do Sr. Miller Guerra em que este se refere à crise dos hospitais centrais e à 
atitude dos médicos internos.  

 Requer do Ministério da Justiça informações relativas à legislação penal.  
 Intervém na apreciação do Decreto-Lei n.º 520/71.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Casal-Ribeiro faz considerações acerca da difusão de boletins 

subversivos entre a juventude do 2.º ciclo dos liceus.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Sá Carneiro discute na generalidade a proposta de lei sobre 

organização judiciária.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Cota Dias presta esclarecimentos complementares acerca da 

proibição da peça A Mãe. 
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Deputado Miller Guerra.  
 Discute, na generalidade e na especialidade, a proposta de lei de autorização das receitas e despesas 

para 1973 e faz propostas de alteração à mesma proposta de lei.  
 Agradece os votos de pesar, manifestados pela Assembleia, por ocasião da morte de sua mulher.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Deputado Miller Guerra acerca dos acontecimentos na capela do 

Rato.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Camilo de Mendonça acerca da reforma da divisão judiciária levada a 

efeito ultimamente.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Moura Ramos acerca da passagem do 45.º aniversário da entrada 

do Sr. Doutor Oliveira Salazar para o poder.  
 Faz um aparte ao Sr. Pinto Balsemão acerca da sua intervenção sobre a actividade da chamada «ala 

liberal» na legislatura que termina. 


