
ANTÃO SANTOS DA CUNHA 
Legislaturas: V, VI, VII, VII, IX, X. 
 
Data de nascimento 
 1914-06-01. 
 
Localidade 
 Braga. 
 
Data da morte  
 1971-02-25. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Ciências Jurídicas pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Funcionário público; 
 Gestor. 
 
Carreira profissional 
 Presidente do Conselho de Administração dos Portos do Douro e Leixões (1950-1968); 
 Membro do Conselho de Administração do Banco Borges & Irmão. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Comissão Distrital do Porto da União Nacional; 
 Delegado o INTP na Covilhã (1937-1944); 
 Governador Civil de Castelo Branco (1944-1946); 
 Juiz do Tribunal do Trabalho de Vila Real (1944); 
 Subdirector da Polícia Judiciária do Porto (1946-1947); 
 Governador Civil do Porto (1947-1950). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Braga Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
VI Braga Verificação de Poderes; Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
VII Porto Trabalho, Previdência e Assistência Social; Obras Públicas e Comunicações.
VIII Porto Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
IX Porto Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
X Braga Política e Administração Geral e Local. * 

* Morreu durante a 2.ª sessão legislativa, em 1971-02-25. 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Refere-se à actuação dos organismos de coordenação económica e às suas relações com os organismos 

corporativos.  
 Requer, pelo Ministério da Educação Nacional, alguns elementos sobre o ensino primário.  
 Faz algumas considerações acerca da política seguida quanto ao ensino primário.  
 Requer que sejam publicados no Diário das Sessões os elementos solicitados ao Ministério da Educação 

Nacional.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Não regista intervenções.  
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) 
 Ocupa-se do problema desportivo português, em especial do chamado caso de Braga 
  Refere-se às mutilações que, nos jornais diários do País, sofreu um seu discurso acerca do desporto 

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

fomento hidroagrícola, concluídas ou em curso.  
 Agradece o voto de pesar pelo falecimento de sua mãe.  
 Fala acerca do problema das expropriações da Caniçada.  
 Requer informações acerca da melhoria da barra e porto de pesca de Esposende e elementos sobre as 

cooperativas de construção e habitações económicas.  
 Discute na especialidade a proposta de lei acerca do regime da indústria hoteleira.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Faz considerações acerca da marcha da organização corporativa, pela falta de regulamentação dos 

grémios facultativos.  
 Faz considerações sobre política portuária.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Refere-se à base da concessão do estabelecimento da televisão em Portugal que permite à 

concessionária a venda e aluguer de aparelhos de radiodifusão, em prejuízo das entidades que exercem 
o comércio de artigos de rádio.  

 Esclarece pontos da intervenção do Sr. Botelho Moniz sobre a televisão e refere-se a uma intervenção 
do Sr. Mário de Albuquerque acerca da capacidade do porto de Leixões e da localização da indústria 
siderúrgica.  

 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1956.  
 Comenta a resposta do Sr. Mário de Albuquerque à sua intervenção acerca da localização da indústria 

siderúrgica e da capacidade do parto de Leixões.  
 Requer informações acerca da publicação de uma palestra do Sr. Director do Porto de Setúbal sobre a 

localização da siderurgia nacional.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a instituição das corporações.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Faz considerações sobre problemas essenciais da vida social e económica da cidade de Braga.  
 Faz considerações sobre aspectos da organização corporativa respeitantes às actividades comerciais.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute na especialidade a proposta de lei relativa à reforma dos tribunais do trabalho.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência e das 

Casas do Povo na construção de habitações económicas.  
 Requer informações sobre a aplicação da sobretaxa de apoio térmico às tarifas normais de venda de 

energia eléctrica determinada pelos serviços municipalizados do Porto.  
 Insiste pela remessa urgente dos elementos pedidos neste requerimento.  
 Agradece a manifestação de pesar da Assembleia pela morte de seu pai.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Interroga a Mesa sobre a forma de votação do artigo 4.º da proposta de lei de autorização de receitas e 

despesas para 1959.  
 Refere-se à visita do Sr. Ministro do Interior ao Porto.  
 Discute o artigo 1.º do projecto de lei do Sr. Carlos Moreira de alteração à Constituição Política.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Ocupa-se das carreiras dos Transportes Aéreos Portugueses.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Refere-se à convenção colectiva de trabalho para a indústria têxtil.  
 Faz considerações acerca da nota do Sr. Ministro da Economia relativa ao aumento das tarifas de 

energia eléctrica no Porto.  
 Usa da palavra para explicações sobre o problema das tarifas de energia eléctrica na cidade do Porto, 

versado pelo Sr. Deputado Pinto de Mesquita.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Pede a revisão do problema do imposto de consumo. 
 



2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Requer vários elementos, a fornecer pelos Ministérios das Finanças e da Economia, sobre sociedades 

cooperativas de consumo.  
 Examina a situação dos municípios quanto aos encargos com a assistência.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Requer que lhe sejam fornecidos vários elementos sobre as determinantes do novo regime de 

condicionamento do comércio de sal marinho.  
 Faz considerações sobre os encargos de assistência a suportar pelas câmaras municipais, em aparte a 

uma intervenção do Sr. Proença Duarte sobre o assunto.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a reforma, do Código Administrativo.  
 Subscreve, com outros Srs. Deputados, uma moção acerca do mesmo aviso prévio.  
 Faz considerações relativas ao novo regime de comercialização do sal.  
 Apresenta uma nota de aviso prévio acerca das estruturas políticas, sociais e económicas do Regime.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases da proposta de lei acerca do 

Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967 e discute a moção apresentada por alguns Deputados 
sobre a mesma proposta de lei.  

 Faz considerações acerca da acção da União Nacional em aparte à intervenção do Sr. Gamboa de 
Vasconcelos sobre o assunto.  

 Refere-se ao seu aviso prévio sobre as estruturas políticas, sociais e, económicas do Regime.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Discute na especialidade alguns artigos da proposta da Lei de Meios para 1966.  
 Tece considerações acerca de diversos aspectos do presente momento político nacional.  
 Apresenta uma nota de perguntas acerca do imposto sobre transacções e o imposto de consumo.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.  
 Requer informações sobre abastecimento e importação de bacalhau.  
 Refere-se ao seguro automóvel e às disposições tomadas pelo Sr. Ministro das Finanças sobre o assunto.  
 Insiste na remessa dos elementos pedidos através do requerimento de 12 de Janeiro último, com vista a 

tratar do problema do abastecimento e comércio de bacalhau.  
 Apresenta uma nota de perguntas ao Ministério da Economia sobre comércio de bacalhau.  
 Fala sobre o problema do abastecimento de bacalhau ao País.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Faz considerações sobre os poderes de disciplina da organização corporativa no campo económico, em 

aparte a uma intervenção do Sr. Veiga de Macedo.  
 Discute na especialidade vários artigos da proposta de lei do serviço militar.  
 Requer vários elementos relativos à reorganização da indústria de moagem de ramas de cereais.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Discute na especialidade alguns artigos da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 

1969.  
 Subscreve, com outros Deputados, requerimentos pedindo a apreciação pela Assembleia dos Decretos-

Leis n.ºs 48.757 e 48.760.  
 Em aparte à intervenção do Sr. Deputado Furtado dos Santos na discussão na generalidade da 

ratificação dos Decretos-Leis n.º 48.757, 48.760 e 48.836, presta alguns esclarecimentos.  
 Faz considerações acerca da recente nota oficiosa da Secretaria de Estado do Comércio sobre 

fiscalização de preços.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência 

rural.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre produtos da 

indústria siderúrgica.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Requer informação sobre quem subscreve as listas submetidas a sufrágio para a eleição da Comissão do 

Ultramar.  
 Subscreve, com outros Deputados, o aviso prévio sobre aspectos culturais, económicos e sociais do 

distrito de Braga.  



 Faz um aparte à intervenção do Sr. José da Silva, em que este faz considerações de natureza política a 
propósito da recente realização do V Congresso da União Nacional, focando de maneira especial o 
aspecto da promoção dos direitos cívicos.  

 Pronuncia-se sobre a forma de votar a proposta do Sr. Sá Carneiro no sentido de ser retirada da 
discussão a proposta de lei sobre a criação de tribunais de família. 


