
ANTÓNIO AUGUSTO ESTEVES MENDES CORREIA 
Legislaturas: IV, V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1888-04-04. 
 
Localidade 
 Porto. 
 
Data da morte 
 1960. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto (1911); 
 Doutoramento em Medicina. 
 
Profissão 
 Professor catedrático da Universidade do Porto. 
 
Carreira profissional 
 Terminado o curso é de imediato nomeado assistente de Ciências Biológicas na Faculdade de Ciências 

(1911);  
 Introduz o estudo da Antropologia (1912); 
 Professor ordinário de Geografia e Etnologia da efémera Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

(1919); 
 Professor Catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, de que foi Director (1921); 
 Director do Instituto de Investigação Científica de Antropologia da Universidade do Porto (1923); 
 Director da Escola Superior Colonial (1946); 
 Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa (1951). 
 
Carreira político-administrativa 
 Procurador à Câmara Corporativa (I e II Legislaturas); 
 Presidente da Câmara Municipal do Porto (1936-1942). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Porto Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
V Porto Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
VI Porto Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Responde, em nome da Assembleia Nacional, à mensagem do Sr. Presidente da República, lida na 

sessão solene inaugural da IV Legislatura.  
 Faz uma pequena observação ao projecto de alterações ao Regimento.  
 Refere-se ao facto da sua escolha para uma missão científica à colónia da Guiné, no que ela pode 

influenciar no seu lugar de Deputado.  
 Envia um requerimento pedindo informações sobre.  
 Entra no debate acerca da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1946.  
 Envia um requerimento pedindo informações sobre postos e antiguidades de determinadas classes de 

oficiais do exército.  
 Fala sobre a proposta de lei de organização hospitalar.  
 Responde ao Sr. Bustorff da Silva sobre o caso das expropriações no Porto.  
 Fala na resposta a um requerimento seu sobre azeite e refere-se à contribuição industrial exigida aos 

grémios da lavoura.  
 Refere-se à proposta de lei de organização hospitalar.  
 Refere-se de novo à exiguidade dos vencimentos dos funcionários civis e militares e aos encargos que 

pesam sobre empregados particulares.  



 Fala de novo sobre a questão do azeite.  
 Discute o decreto-lei n.º 35.426, relativo ao recenseamento eleitoral.  
 Refere-se aos direitos de importação nos livros portugueses devolvidos das colónias e à conveniência da 

defesa da língua através do livro nas colónias e trata ainda da situação da Guiné sob o aspecto da 
cultura dos seus habitantes.  

 Apresenta um requerimento pedindo informações sobre as providências tomadas acerca do combate ao 
preço exagerado da batata.  

 Fala sobre a situação dos notários e conservadores dos registos civil e predial no que respeita a 
aposentações e Refere-se à redução dos vencimentos dos funcionários coloniais em licença graciosa na 
metrópole.  

 Fala no restabelecimento da Faculdade de Letras do Porto e do antigo Instituto Superior do Comércio da 
mesma cidade e sobre problemas do ensino superior.  

 Fala acerca das medidas restritivas da circulação de táxis além dos concelhos onde andam.  
 Discute a proposta de lei que trata do recenseamento eleitoral.  
 Fala sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1946.  
 Envia um requerimento pedindo informações referentes à infância, hospitais, assistências várias, 

invalidez e outras.  
 Refere-se à proposta de lei de organização hospitalar.  
 Entra no debate acerca do parecer das Contas Gerais do Estado de 1944.  
 Manifesta-se, em nome da Comissão de Contas Públicas, de acordo com a moção apresentada acerca 

das Contas Gerais do Estado de 1944.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Discute na especialidade a proposta de lei relativa à protecção ao cinema, nacional, manifestando-se a 

favor de uma substituição do texto do artigo 2.º.  
 Refere-se ao seu aditamento ao artigo 5.º do parecer da mesma proposta de lei e discute, na 

especialidade, vários artigos do parecer da, mesma proposta de lei.  
 Refere-se a declarações ministeriais para fazer considerações de ordem económica e social sobre 

energia eléctrica, nível de vida, estudos hidráulicos e problemas coloniais.  
 Trata da organização do teatro de S. Carlos e da necessidade de protecção aos artistas portugueses e 

ainda da protecção ao livro português.  
 Discute o problema da habitação.  
 Refere-se a várias bases do parecer da Câmara Corporativa à proposta de lei referente ao problema da 

habitação, esclarece a localização de uma sua proposta à base XVI do parecer da câmara corporativa a 
mesma proposta de lei, e discute e propõe alterações a alguns artigos do referido parecer.  

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Refere-se ao acordo cultural assinado entre Portugal e o Brasil.  
 Manifesta o seu profundo sentimento pelo falecimento do Prof. Lopo Vaz de Sampaio e Melo.  
 Discute o projecto de lei relativo, à protecção e conservação dos valores monumentais e artísticos dos 

concelhos de Portugal, enviando quatro propostas de alteração a várias bases.  
 Refere-se a ida de uma missão médica às colónias em missão de estudo, ao facto de se abandonarem a 

estrangeiros certas investigações científicas, quando há portugueses especialistas nas mesmas, e ainda 
a outros assuntos relacionados com as colónias.  

 Pede licença para retirar umas propostas de aditamento a bases do projecto de lei sobre protecção e 
conservação dos valores monumentais e artísticos dos concelhos de Portugal.  

 Manifesta-se favorável ao que propõe o Sr. Mário de Figueiredo relativo à base IV do parecer da Câmara 
Corporativa ao projecto de lei acerca da protecção e conservação dos valores monumentais e artísticos 
dos concelhos de Portugal.  

 Requer, pelo Ministério das Colónias, documentos referentes à missão de estudo e combate à doença do 
sono ma Guiné, à ida de uma missão médica a Angola e Moçambique e a assuntos relacionados com a 
Junta das Missões Geográficas e de Investigações Coloniais.  

 Dá o seu apoio à representação dos artistas líricos portugueses sobre a sua colaboração nos elencos das 
temporadas líricas de S. Carlos.  

 Refere-se ao n.º 1 da base V proposta pela Câmara Corporativa à proposta de lei sobre o ensino 
particular.  

 Discute o aviso prévio do Sr. Henrique Galvão sobre a administração de Angola.  
 
 
 



V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Requer, pelo Ministério das Colónias, notas relativas a planos de recenseamento da população em 1950 

do ultramar português e a conservação dos solos, combustíveis e potência hidroeléctrica.  
 Discute o Decreto-Lei n.º 37.710 que reorganiza os serviços meteorológicos das colónias.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Sousa da Câmara, relativo ao problema da investigação científica em 

Portugal.  
 Refere-se ao recenseamento da população tanto na metrópole como no ultramar.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei que reorganiza o ensino das belas-artes.  
 Pede autorização para retirar uma proposta de alteração a base VI dessa proposta de lei, substituindo-a 

por outra sua e de outro Sr. Deputado, que justifica.  
 Responde as observações do Sr. Mário de Figueiredo, justificando a sua proposta de alteração à base VI 

da mesma proposta de lei.  
 Esclarece o seu pensamento e o do Sr. Cortês Pinto acerca da alteração proposta à referida base VI.  
 Discute o artigo 4.º do projecto de lei sobre uma amnistia e revogação das leis de banimento.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Requer, pelo Ministério da Economia, informações respeitantes aos trabalhos para uma nova edição 

revista da carta geológica do País, bem como à elaboração da carta dos solos da metrópole.  
 Profere palavras de reconhecimento ao Sr. Ministro das Colónias pela atenção concedida ao Instituto de 

Línguas Africanas e Orientais, pedindo que nesse mesmo Instituto seja solucionada a questão do 
provimento da cadeira de Língua e Cultura Árabes, e Refere-se à importância do Colóquio Luso-Brasileiro 
de Washington e aos bons efeitos da presença da missão cultural portuguesa na América do Norte.  

 Discute o aviso prévio do Sr. Jacinto Ferreira acerca da situação de grande número de recém-formados 
que não conseguem obter colocação compatível com a categoria social a que ascenderam.  

 Refere-se 4 comemoração do primeiro quarto de século de existência do Instituto de Investigação 
Científica Bento da Rocha Cabral.  

 Fala sobre o aviso prévio relativo à execução da Lei de Reconstituição Económica.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de revisão da Constituição e do Acto Colonial.  
 Refere-se à administração interna das sociedades por acções.  
 Refere-se ao artigo 72.º da Constituição e artigo 10.º da proposta de lei sobre a revisão da mesma.  
 Pede para retirar a sua proposta de aditamento ao artigo 8.º da proposta de lei de alteração ao Acto 

Colonial.  
 Refere-se ao artigo 15.º da mesma proposta de lei.  
 Refere-se ao seu aditamento ao artigo 29.º da citada proposta de lei.  
 Fala no alto significado da mensagem enviada pelo arcebispo de Calcutá ao Sr. Patriarca das índias, 

contendo a moção aprovada na Conferência dos Bispos Católicos da Península Industânica, em que se 
presta homenagem à acção espiritual e missionária dos sacerdotes portugueses na índia, e Refere-se ao 
extraordinário êxito da Sociedade Coral e Folclórica dos Goeses de Bombaim em um festival.  

 Considera como inexistente uma sua proposta de emenda relativa ao artigo 10.º da proposta de lei de 
alteração da Constituição, em face de um esclarecimento do Sr. Presidente.  

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Presta homenagem à memória de Joaquim Bensaúde, grande cientista.  
 Refere-se à preferência quase exclusiva dada no Teatro de S. Carlos aos cantores estrangeiros sobre os 

cantores nacionais e a perda do 1.º ano, por reprovação, numa disciplina dos alunos do Instituto 
Nacional de Educação Física.  

 Discute o aviso prévio do Sr. Armando Cândido relativo ao excesso demográfico relacionado com a 
colonização e a emigração.  

 Refere-se ao Decreto n.º 38.680, que reorganizou, os serviços do Instituto para a Alta Cultura.  
 Fala na situação dos pensionistas e reformados de certos sectores da administração pública.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Sá Carneiro relativo ao decreto-lei que alterou em parte a lei dos serviços 

de registo e do notariado.  
 Discute as Contas Gerais do Estado de 1950.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Discute na generalidade a proposta da Lei Orgânica do Ultramar.  
 Discute o projecto de lei relativo a expropriações.  
 Presta as suas homenagens ao falecido Prof. Dr. Moreira Júnior.  
 Fala sobre situações de certos funcionários que depois se reflectem em exíguas aposentações e sobre a 

situação dos aposentados do ultramar que residem na metrópole.  
 



VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Refere-se ao destino da Biblioteca da Manizola e faz algumas considerações acerca da revisão do 

problema geral do ensino universitário no País, defendendo a restauração da Universidade de Évora.  
 Faz considerações acerca de certos aspectos da vida das nossas províncias de Timor e Macau.  
 Congratula-se com o facto de se projectar a criação de uma escola técnica em Gouveia.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Faz considerações acerca do Tratado de Amizade e Consulta Luso-Brasileiro.  
 Profere palavras de sentimento pela morte do antigo Deputado Froilano de Melo.  
 Requer elementos acerca do labor da Junta de Energia Nuclear e da Comissão de Estudos de Energia 

Nuclear.  
 Profere palavras de homenagem a Mouzinho de Albuquerque a propósito da comemoração do 1.º 

centenário do seu nascimento.  
 Agradece a manifestação de pesar da Assembleia pelo falecimento de sua irmã.  
 Discute as Contas Cerais do Estado de 1953.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Traça o perfil do Prof. Egas Moniz e presta homenagem à sua memória.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei relativa ao regime jurídico do solo e 

subsolo dos planaltos continentais.  
 Assinala o início das comemorações do cinquentenário da criação do Instituto Superior de Estudos 

Ultramarinos.  
 Presta homenagem a Júlio de Matos pela passagem do centenário do seu nascimento.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Abel de Lacerda sobre a situação dos museus, palácios e monumentos 

nacionais.  
 Chama a atenção da Assembleia e do Governo para a necessidade de se rever a divisão administrativa 

do País.  
 Discute na generalidade as propostas de lei sobre o turismo e sobre a indústria hoteleira.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o turismo.  
 Discute a Conta Geral do Estado, as contas da Junta do Crédito Público e as contas das províncias 

ultramarinas relativas ao ano de 1954.  
 Informa a Assembleia sobre os trabalhos do Congresso de Etnografia e Folclore, realizado em Braga, e 

enaltece as qualidades de hospitalidade do povo daquela região.  
 Discute na, generalidade a proposta de lei sobre a instituição das corporações.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei que cria o Instituto Nacional de Investigação, Tecnologia e 

Economia Industrial.  
 Congratula-se com a publicação do Regulamento dos Institutos de Investigação Científica de Angola e 

Moçambique.  


