
ANTÓNIO DOS SANTOS CARRETO 
Legislaturas: V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1885-01-13. 
 
Localidade 
 Aranhas / Penamacor / Castelo Branco. 
 
Data da morte 
 1961. 
 
Habilitações literárias 
 Curso de Teologia do Seminário. 
 
Profissão 
 Sacerdote católico. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Castelo Branco Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Morais e Espirituais. 
VI Castelo Branco Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Morais e Espirituais 

(Presidente). 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Requer, pelo Ministério dos Estrangeiros, informações sobre os elementos que dispõe esse Ministério 

para a execução do artigo 3.º da Lei n.º 2.029, de 5 de Junho de 1948.  
 Refere-se à situação do trabalhador rural, lembrando certas medidas a tomar para acudir ao 

desemprego.  
 Presta homenagem a S. João de Deus.  
 Discute a proposta de lei sobre o Fundo de teatro.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Estranha que ainda não tenha sido regulamentada a lei que fixa as condições da entrada de menores, 

em teatros e cinemas, aprovada na Assembleia Nacional em 1939.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de revisão da Constituição o do Acto Colonial.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute o artigo 19.º da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1952.  
 Discute o projecto de lei relativo ao abandono da família.  
 Refere-se ao artigo 2.º da proposta de lei de recrutamento e serviço nas forças aéreas.  
 Congratula-se com a publicação do Decreto-lei n.º 38.964, que trata de regular a assistência de 

menores aos espectáculos cinematográficos.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Fala sobre a base XXV da proposta da Lei Orgânica do Ultramar.  
 Pede para retirar uma sua proposta de emenda à base XXXIV da dita proposta de lei.  
 Discute o aviso prévio referente a habitações para trabalhadores.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954)  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1954.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a colonização das zonas beneficiadas pelas obras de 

fomento hidroagrícola concluídas ou em curso.  
 Presta homenagem ao Papa Pio XII, na ocasião de 15.º aniversário da coroação de Sua Santidade. 
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Agradece ao Governo o auxílio prestado às vítimas pobres dum tufão em Castelo Branco e apoia o 

pedido, por parte dos proprietários também atingidos, de concessões de empréstimos para 
reconstruírem os seus prédios.  

 Ocupa-se da relação entre os vencimentos e salários (incluindo abono de família) e o custo da vida.  



 Discute o aviso prévio do Sr. Almeida Garrett acerca da protecção à família. 
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Não regista intervenções. 


