
ANTÓNIO CARLOS BORGES 
Legislaturas: I, II, III, IV, V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1879-07-28. 
 
Localidade 
 Cortiço da Serra / Celorico da Beira / Guarda. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Conservador do Registo Civil. 
 
Carreira político-administrativa 
 Governador Civil substituto de Santarém, no governo de Pimenta de Castro (1914); 
 Administrador dos Concelhos de Pombal e Figueira da Foz; 
 Vice-presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz; 
 Presidente da Comissão Distrital da União Nacional. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

IV Santarém Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
V Santarém Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
VI Santarém Política e Administração Geral e Local. 
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Manda para a Mesa um aviso prévio sobre o estado em que se encontra a ponte sobre o Tejo, que liga 

Santarém a vários concelhos do Ribatejo.  
 Apoia a moção referente ao aviso prévio do Sr. Schiappa de Azevedo, que regula os vencimentos dos 

Ministros.  
 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. 
 Participa na discussão da proposta de lei n.º 4, relativa às instituições de previdência social.  
 Discute a proposta de lei sobre a reforma do crédito. 
 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 do proposta de lei n.º 15, sobre a Urbanização da Costa do Sol. 
 Discute o projecto de lei do Sr. Cândido Duarte, sobre a criação de asilos agrícolas. 
 Aprecia e apoia o projecto de lei do Sr. José Cabral, sobre a construção de uma estátua a Sidónio Pais. 
 Declara que, se estivesse presente, teria dado a sua aprovação ao projecto do Sr. José Cabral sobre 

associações secretas.  
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Discute o pedido de renúncia dos lugares de Deputados dos Srs. Henrique Galvão, Franco de Sousa e 

Botelho Neves.  
 Refere-se à tardia distribuição do Diário das Sessões.  
 Refere-se aos projectos de lei relativos a aeródromos, e a sindicâncias e inquéritos.  
 Fala sobre um aviso prévio do Sr. Álvaro Morna, o qual diz respeito ao decreto n.º 26.120, que tratava 

da reorganização do Ministério da Marinha.  



 Realiza o seu aviso prévio acerca de uma ponte sobre o Tejo, em Santarém.  
 Discute o projecto de lei referente à transferência para companhias de seguros da responsabilidade por 

acidentes de automóveis.  
 Discute o projecto de lei referente ao ingresso no quadro do Ministério das Obras Públicas dos 

engenheiros diplomados, em certa situação.  
 Discute o decreto-lei n.º 26.338, que promulga diversas disposições acerca das reclamações sobre as 

matrizes prediais urbanas.  
 Discute o projecto de lei relativo ao regime de plantação de eucaliptos.  
 Fala sobre a proposta de lei dos acidentes de trabalho.  
 Discute a proposta de lei relativa ao Código Administrativo e manda várias propostas de emendas. 
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Discute as propostas de lei relativas a alterações à Constituição e às bases para o novo Código 

Administrativo.  
 Fala sobre a proposta de lei referente a modificações no novo Código Administrativo e apresenta, em 

seu nome e no de outros Srs. Deputados, uma proposta de emenda.  
 Refere-se no decreto-lei n.º 27.307, que cria nas Relações e tribunais de 1.ª instância um quadro de 

pessoal contratado.  
 Refere-se à questão do número legal de Deputados para a votação de propostas a que tenha sido 

negada a promulgação.  
 Requer que, pelo Ministério do Comércio, lhe seja enviada nota dos preços de venda de vários géneros 

por grosso e a retalho de 1930 a 1936.  
 Faz alguns reparos à redacção da proposta de lei sobre os petróleos brutos.  
 Manifesta-se pela proposta de emenda do Sr. Antunes Guimarães e outros Srs. Deputados à proposta de 

lei sobre petróleos brutos.  
 Envia um requerimento solicitando informações acerca do vinho da última colheita e na posse de várias 

entidades.  
 Apresenta um aviso prévio relativo à acção da Federação dos Vinicultores e do Grémio dos Armazenistas 

no preço dos vinhos.  
 Fala sobre a proposta de lei de contratos de prestação de serviços.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre contratos de prestação de serviços.  
 Realiza o seu aviso prévio acerca da acção da Federação dos Vinicultores do Centro e Sul de Portugal.  
 Fala sobre o seu aviso prévio que trata da acção da Federação dos Vinicultores do Centro e Sul de 

Portugal no preço dos vinhos e envia uma moção.  
 Fala acerca da moção do Sr. Antunes Guimarães relativa a proposta de lei que remodela os serviços dos 

correios e telégrafos.  
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Refere-se ao caso das renúncias dos Srs. Lobo da Costa e Franco Frazão.  
 Fala acerca da proposta de lei respeitante à autorização das receitas e despesas para o ano de 1938.  
 Fala acerca da proposta de lei de alterações à Constituição.  
 Fala acerca do aviso prévio do Sr. Almeida Garrett sobre azeites.  
 Fala acerca da proposta de lei respeitante ao regime administrativo das ilhas adjacentes.  
 Fala sobre a proposta de lei da propriedade industrial.  
 Fala acerca do aviso prévio do Sr. Álvaro Morna relativo ao problema hidráulico do Mondego.  
 Fala sobre a proposta de lei que trata do povoamento florestal.  
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Refere-se ao que o Sr. João do Amaral disse sobre o funcionamento da Assembleia no que importa às 

sessões de estudo.  
 Fala no mau estado de algumas estradas.  
 Refere-se ao que disse o Sr. Abel Varzim acerca do custo do registo civil nos casamentos.  
 Agradece ao Governo o interesse que tornou pelo que disse acerca do mau estado de certas estradas. 
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Presta as suas homenagens à memória de Sidónio Pais, sobre cuja morte passa mais um ano.  
 Fala sobre a proposta de lei relativa à exploração de pedreiras.  
 Pede licença para retirar a sua proposta de emenda à base x da referida proposta de lei.  
 Justifica a apresentação da mesma proposta de lei e de uma sua proposta de emenda ao n.º 1.º da 

base XLI.  
 Refere-se ao diploma que reorganizou os serviços da Câmara Municipal de Lisboa.  



 Refere-se às avaliações de prédios rústicos, formulando um requerimento em que pede nota do 
rendimento colectável global de prédios rústicos de certos concelhos, antes e depois das últimas 
avaliações.  

3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Refere-se ao assunto tratado pelo Sr. Antunes Guimarães acerca das exigências a que obriga o decreto-

lei n.º 30.850 as populações rurais, nomeadamente pelos serviços hidráulicos.  
 Requer, pelas instâncias competentes, informações sobre assuntos respeitantes a automóveis.  
 Fala sobre o decreto-lei n.º 31.107, que insere várias disposições relativas ao casamento dos militares 

em serviço activo.  
 Refere-se ao ciclone que devastou o País, associando-se às palavras de sentimento proferidas pelo Sr. 

Presidente e outros Srs. Deputados na anterior sessão por esse grande desastre, recordando que foram 
dizimadas matas, o que impõe certa restrição nos cortes de arvoredo. 

4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Manifesta o seu aplauso às palavras proferidas pelo Sr. Presidente ao abrir a sessão legislativa com 

relação à viagem do Sr. Presidente da República ao Arquipélago dos Açores e à embaixada ao Brasil, 
bem como pelo que disse a Sr.ª D. Domitila de Carvalho sobre o decreto referente às propinas. Felicita o 
Sr. Ministro das Obras Públicas pelo interesse que tomou na reparação da obra da ponte de Santarém, e 
ao mesmo tempo pede que nela seja extinto o regime de portagem. 

 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Lamenta a ocorrência passada com o Sr. Albano de Magalhães, vítima de uma agressão praticada por 

um guarda-fiscal, lavrando o seu protesto.  
 Manifesta-se absolutamente concorde com o que disse o Sr. Ângelo César acerca das palavras dele, 

orador, sobre a agressão de que foi vítima o Sr. Albano de Magalhães.  
 Refere-se ainda ao caso do Sr. Albano de Magalhães.  
 Discute a proposta de lei do Estatuto da Assistência Social.  
 Fala acerca do artigo 4.º da proposta de lei que define a competência dos governos da metrópole e 

coloniais nas concessões de terrenos.  
 Entra no debate sobre as Contas Gerais do Estado de 1942.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Presta homenagem ao falecido vice-almirante Azevedo Coutinho, cuja figura enaltece.  
 Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de fomento e reorganização industrial.  
 Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de construção de casas de renda económica.  
 Fala sobre a proposta de lei do suplemento eventual de vencimentos dos funcionários.   
 Envia um requerimento pedindo cópia de um inquérito ou sindicância relativa à tutela da Câmara 

Municipal de Abrantes.  
 Insiste no envio da cópia que pedira do processo sobre o qual foi baseado o decreto que dissolveu a 

Câmara Municipal de Abrantes.  
 Diz que no Ministério do Interior lhe foi facultado o processo de inquérito feito à dita Câmara Municipal, 

assunto sobre o qual oportunamente apresentará um aviso prévio. 
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)  
 Fala sobre o projecto de alterações ao Regimento.  
 Fala sobre a proposta de lei de organização hospitalar.  
 Presta as suas homenagens ao falecido poeta Afonso Lopes Vieira.  
 Refere-se à proposta de lei de organização hospitalar.  
 Refere-se, na especialidade, à proposta de lei sobre melhoramentos agrícolas.  
 Fala acerca do decreto-lei que trata do Fundo do socorro social.  
 Discute, na especialidade, o projecto de lei sobre foros-ouro.  
 Envia um requerimento pedindo cópia do relatório da inspecção feita à gerência da Câmara Municipal de 

Abrantes nos primeiros meses de 1945.  
 Refere-se, na especialidade, à proposta de lei sobre o regime jurídico dos casais agrícolas. 
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Refere-se a um aditamento ao artigo 21.º da proposta de lei de protecção ao cinema nacional.  



 Refere-se à base X-A do parecer da Câmara Corporativa à proposta de lei referente ao problema da 
habitação.  

 Fala na especialidade sobre o parecer da Câmara Corporativa ao projecto de lei do Sr. Sá Carneiro 
respeitante ao inquilinato.  

 Refere-se aos artigos 1.º, 4.º e 12.º do parecer da Câmara Corporativa acerca do mesmo projecto de 
lei.  

 Refere-se a umas propostas dos Srs. Melo Machado e Bernardes Pereira referentes ao artigo 19.º do 
parecer da Câmara Corporativa ao mesmo projecto de lei.  

 Refere-se ao n.º 2.º da alínea a) da base da comissão eventual referentes aos artigos 29.º e 31.º do 
parecer da Câmara Corporativa ao mesmo projecto de lei.  

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Envia um requerimento pedindo informações relativas aos serviços dos correios, telégrafos e telefones.  
 Refere-se à proposta de aditamento apresentada pelo Sr. Botelho Moniz ao n.º 2 da base XIII da 

proposta de lei relativa à luta contra as doenças contagiosas. 
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Discute o Decreto-Lei n.º 37.666 relativo aos serviços de registo e do notariado. 
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Presta homenagem à memória de Sidónio Pais.  
 Refere-se na especialidade à proposta de lei sobre a reorganização dos serviços de registo e do 

notariado.  
 Discute na especialidade a referida proposta de lei.  
 Refere-se a articulados da mesma proposta de lei.  
 Refere-se ao artigo 95.º da citada proposta de lei.  
 Refere-se ao artigo 6.º e sua alteração da proposta de lei de revisão da Constituição.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Não regista intervenções.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional – Mesa provisória:  
 Diz ir proceder-se à eleição da Comissão de Verificação de Poderes.  
 Profere palavras de sentimento pela explosão ocorrida na fábrica de material de guerra, em Braço de 

Prata.  
 Diz ir proceder-se à leitura do acórdão da Comissão de Verificação de Poderes e à respectiva votação.  
 Proclama os novos Deputados e declara legalmente constituída a Assembleia Nacional.  
 Diz ir proceder-se à eleição da Mesa.  
 Comunica o resultado da eleição da Mesa; cumprimenta os antigos e novos Deputados; presta 

homenagem ao presidente eleito e ao leader Doutor Mário de Figueiredo e, saudando o Sr. Presidente, 
convida-o a ocupar o seu lugar.  

 Discute na especialidade a proposta de lei de colonização das zonas beneficiadas pelas obras de 
fomento hidroagrícola, concluídas ou em curso.  

2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Agradece ao Governo a inauguração da Escola Comercial e Industrial de Santarém.  


