ANTÓNIO JÚLIO DE CASTRO FERNANDES
Legislaturas: IX.
Data de nascimento
 1903-06-02.
Localidade
 Lisboa.
Data da morte
 1975.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras de Lisboa.
Profissão
 Banqueiro;
 Político.
Carreira profissional
 Administrador do BNU (1950). Por inerência, administrou o Banque Franco-Portugais d’Outre-Mer (Paris)
e o Bank of London and South América (Pretória);
 Presidente da Direcção dos Grémio Nacional dos Bancos e Casas Bancárias (1963-1972);
 Vogal da Comissão Revisora de Contas da Fundação Calouste Gulbenkian (por inerência do cargo de
Presidente do Grémio).
Perfil político-ideológico
 É considerado um elemento activo da extrema-direita portuguesa no período da transição ao Estado
Novo;
 Foi um dos propagandistas do corporativismo fascista;
 Com António Pedro (outro dos fundadores do Movimento Nacional Sindicalista) fundou a editora UP,
onde foram publicados os primeiros manifestos de Rolão Preto e outros dirigentes;
 Integrou o grupo que chefiou a cisão do Movimento Nacional Sindicalista;
 Foi um colaborador activo da institucionalização do sistema corporativo como assistente do INTP;
 Com Amaral Pyrrait procuraram integrar os dissidentes fascistas no regime, fazendo a ligação entre o
grupo Revolução Nacional e os Sindicatos Nacionais;
 Presidente da Federação Académica de Lisboa (1924);
 Dirigente da Cruzada Nacional Nun’Álvares (últimos anos do regime republicano);
 Foi um dos fundadores do Movimento Nacional-Sindicalista (1932);
 Abandona Rolão Preto e adere definitivamente ao Estado Novo (1933).
Carreira político-administrativa
 Participa no I Congresso da União Nacional, somente como delegado (1934);
 Integra a Direcção da Comissão Central da FNAT, quando da sua criação (1935);
 Presidente do Conselho Geral da Federação das Caixas de Previdência – Habitação Económica (1935);
 Presidente da Federação dos Vinicultores do Centro e Sul de Portugal (1935-1937);
 Director do Boletim dos Organismos Económicos (1936);
 Vogal do Conselho Técnico Corporativo (1936);
 Vogal da Comissão Reguladora do Bacalhau (1938);
 Delegado do Governo junto do Grémio dos Armazenistas e Retalhistas de Mercearia (1938);
 Vice-presidente da Comissão de Organização do Congresso Mundial do Trabalho e Alegria, em Roma
(1938);
 Subsecretário de Estado das Corporações e Previdência Social (1944-09-06 a 1948-10-16);
 Ministro da Economia (1948-10-16 a 1950-08-02);
 Presidente da Comissão Executiva da União Nacional (1958-1961 e 1965-1968);
 Procurador à Câmara Corporativa (I, VII, VIII, X e XI Legislaturas);
 A partir de 1968 dedica-se à Banca.

Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
IX
Lisboa

Comissões
Economia (Presidente).

Intervenções parlamentares
IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)






Subscreve, com outros Deputados, uma proposta para a constituição da Mesa definitiva da Assembleia
Nacional.
Cumprimenta o Sr. Deputado Paulo Cancela de Abreu, que dirigiu os trabalhos das sessões
preparatórias, e saúda o Presidente eleito, Sr. Deputado Mário de Figueiredo.
Discute na especialidade a proposta de Lei de Meios para 1966.
Requer que lhe seja fornecido o vol. IV do livro Dez Anos de Politica Externa.
Refere-se à passagem do 4.º aniversário da Revolução Nacional.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)


Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967 e subscreve
com outros Deputados várias propostas de alteração daquela proposta de lei.

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)





Subscreve, com outros Deputados, uma lista para eleição dos vice-presidentes e secretários da Mesa.
Encerra o debate na generalidade da proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de
Fomento.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de algumas e discute na especialidade bases
da mesma proposta de lei.
Encerra o debate na generalidade da proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1968 e
subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de vários artigos da mesma proposta de lei.

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)









Subscreve, com outros Deputados, a lista para a eleição dos três Vice-Presidentes e dos dois secretários
de Mesa.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração, de substituição e de supressão na mesma
proposta de lei.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de substituição ao último número da moção
apresentada pelo Sr. Manuel Nazaré no encerramento do debate do seu aviso prévio sobre o problema
da difusão e defesa da língua portuguesa em Moçambique.
Agradece o voto de pesar pela morte de sua esposa.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência
rural.
Põe em relevo o carácter fraternal das relações entre os membros da Assembleia Nacional durante a
legislatura e saúda especialmente os Srs. Prof. Mário de Figueiredo, Dr. Soares da Fonseca – pela sua
actividade de leader e de Presidente – e Conselheiro Albino dos Reis.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre produtos da
indústria siderúrgica.

