ARMANDO CÂNDIDO DE MEDEIROS
Legislaturas: IV, V, VI, VII, VIII, IX.
Data de nascimento
 1904-11-23.
Localidade
 Vila Franca do Campo / S. Miguel / Açores.
Data da morte
 1973-02-24.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito ela Universidade de Coimbra (1926).
Profissão
 Magistrado.
Carreira profissional
 Delegado do Procurador da República em várias Comarcas;
 Juiz de Direito na Comarca da Ribeira Grande (1945);
 Corregedor judicial de Ponta Delgada;
 Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas (1956);
 Integra dos corpos gerentes da Gulf Cabinda Oil (1960-1965);
 Corpos gerentes do Banco de Angola (1966).
Carreira político-administrativa
 Delegado do INTP no Açores;
 Presidente da Junta Geral do Distrito Autónomo de Ponta Delgada (1949);
 Presidente do Centro de Estudos Político-sociais da União Nacional (1961);
 Membro da Comissão Executiva da União Nacional (1965-1968).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
IV
Ponta Delgada
V
Ponta Delgada
VI
Ponta Delgada
VII
VIII
IX

Ponta Delgada
Ponta Delgada
Ponta Delgada

Comissões
Política e Administração Geral e Local.
Política e Administração Geral e Local.
Política e Administração Geral e Local; Trabalho, Previdência e Assistência
Social.
Trabalho, Previdência e Assistência Social.
Trabalho, Previdência e Assistência Social.
Finanças; Ultramar.

Intervenções parlamentares
IV Legislatura (1945-1949)

1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)









Lembra a próxima comemoração em Ponta Delgada do 4.º centenário da cidade e a necessidade de se
fazerem ali certas obras.
Refere-se a emendas suas à proposta de lei de organização hospitalar.
Fala, na especialidade, sobre a mesma proposta de lei.
Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre melhoramentos agrícolas.
Pede para retirar uma sua proposta relativa à mesma.
Refere-se á proposta de organização de uma comissão de inquérito ao funcionamento dos organismos
corporativos.
Profere palavras de homenagem ao falecido Doutor Manuel Rodrigues Júnior.
Discute o projecto de lei relativo a foros-ouro.

2.ª Sessão Legislativa (1946-1947)




Profere palavras de homenagem à memória do engenheiro Artur do Canto Resende, morto em Timor.
Refere-se ao que disse o Sr. Teófilo Duarte na discussão do artigo 10.º da proposta de lei de
autorização de receitas e despesas para 1947.









Envia um requerimento pedindo informações respeitantes ao povoamento florestal do distrito de Ponta
Delgada.
Refere-se à situação de emigrantes açorianos que aguardam de há muito a sua passagem para o Brasil.
Refere-se a certos melhoramentos a introduzir em Ponta Delgada, já em vias de realização o da Avenida
Litoral de Ponta Delgada e outro, porém, que necessita de execução, como as obras do Salto do Fojo.
Discute o aviso prévio do Sr. Cancela de Abreu sobre as reformas da justiça.
Refere-se ao abastecimento das ilhas de géneros e artigos que lhe são essenciais e às dificuldades de
umas às outras se fornecerem.
Requer, pelo Ministério da Economia, informações sobre a chegada a Portugal de certo carregamento de
azeite e sobre o que posteriormente houve a tal respeito.
Refere-se ao que disse o Sr. Albano de Magalhães acerca do inquérito à Junta, Geral do Distrito
Autónomo de Ponta Delgada.

3.ª Sessão Legislativa (1947-1948)


Não regista intervenções.



Não regista intervenções.

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949)
V Legislatura (1949-1953)

1.ª Sessão Legislativa (1949-1950)










Refere-se à passagem da data do nascimento do conselheiro Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro, a quem
presta as suas homenagens.
Refere-se a problemas existentes na ilha de Santa Maria, como excesso de população em relação à área
cultivável, desequilíbrio de ocupações e falta de um porto marítimo.
Discute o aviso prévio do Sr. Galiano Tavares acerca dos contratos colectivos de trabalho, Casas do Povo
e salário familiar.
Requer, pelo Ministério da Economia, informações relativas à Estância Termal das Furnas, S. Miguel e,
pelo Ministério da Economia, informações acerca do Salto do Fojo.
Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu relativo à crise do turismo em Portugal, referindose em especial aos Açores.
Refere o que se passou com os terrenos do Morro da Ribeira Grande, na ilha de S. Miguel, e com as
terras do Aeroporto.
Envia um aviso prévio relativo a certos aspectos do excesso demográfico português relacionado com a
colonização, e emigração como formas de escoamento.
Discute o projecto de lei sobre uma amnistia e revogação das leis de banimento.
Envia um projecto de lei sobre liquidação de sisa.

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951)






Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1951.
Refere-se à necessidade da construção do porto da Povoação, na ilha de S. Miguel.
Fala sobre o seu projecto de lei referente a imposto de sisa nas divisões ou partilhas judiciais, propondo
uma nova redacção ao § único do artigo 1.º, conforme o sugerido pela Câmara Corporativa.
Refere-se a assuntos relativos ao gado açoriano.
Pede esclarecimentos sobre a marcha de um seu aviso prévio relativo ao processo demográfico
português.

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952)






Refere-se a estudos geológicos que estrangeiros fazem na ilha de S. Miguel, com possível prejuízo para
esta.
Envia um requerimento pedindo informações respeitantes a um projectado aproveitamento industrial
dos vapores e gases de origem vulcânica da ilha de S. Miguel.
Efectiva o seu aviso prévio acerca do excesso demográfico português relacionado com a colonização e a
emigração.
Encerra o debate acerca do seu aviso prévio apresentando uma moção.
Refere-se ao Decreto-lei n.º 38.704 que determina o aproveitamento reprodutivo da sobrevalorização de
alguns produtos ultramarinos.

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.
Profere palavras de sentimento pelo falecimento do Sr. Linhares de Lima.
Defende a emenda que, com outro Sr. Deputado, apresentou ao n.º 3 da base LXXI da proposta da Lei
Orgânica do Ultramar.

VI Legislatura (1953-1957)

1.ª Sessão Legislativa (1953-1954)



Lê o acórdão da Comissão de Verificação de Poderes da Assembleia Nacional reconhecendo os poderes
dos candidatos eleitos.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1954.
Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre a colonização das zonas beneficiadas
pelas obras de fomento hidroagrícola, concluídas ou em curso.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a indústria hoteleira.





Faz considerações acerca do Tratado de Amizade e Consulta Luso-Brasileiro.
Aprecia o Protocolo Adicional ao Tratado do Atlântico Norte para a Acessão da República Federal Alemã.
Agradece o pesar manifestado pela Assembleia relativamente à morte de sua mãe.







Recorda a figura do Dr. José Alberto dos Reis.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1956.
Fala acerca da visita a Portugal do Presidente eleito do Brasil, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Refere-se à intervenção de Portugal na última reunião da O. E. C. E.
Discute o aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre o problema do nosso comércio externo.



Não regista intervenções.





2.ª Sessão Legislativa (1954-1955)

3.ª Sessão Legislativa (1955-1956)

4.ª Sessão Legislativa (1956-1957)
VII Legislatura (1957-1961)

1.ª Sessão Legislativa (1957-1958)






Lê o acórdão da Comissão de Verificação de Poderes que reconhece os poderes dos candidatos eleitos.
Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei relativa à reforma dos tribunais do
trabalho.
Refere-se ao problema portuário das ilhas do arquipélago dos Açores.
Requer informações sobre o processo relativo ao reapetrechamento de uma fábrica de álcool nos
Açores.
Discute o aviso prévio do Sr. Homem de Melo sobre a conjuntura migratória nacional.

2.ª Sessão Legislativa (1958-1959)





Refere-se à ideia de homenagear o emigrante das ilhas da Madeira e Açores por meio de padrões
escultóricos.
Faz considerações sobre a situação financeira da Junta do Distrito Autónomo de Ponta Delgada.
Requer, relativamente ao arquipélago dos Açores, informações sobre a construção de portos de naviosmotores, de aeroportos e energia eléctrica.

3.ª Sessão Legislativa (1959-1960)


Não regista intervenções.








Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961.
Faz considerações sobre vários problemas de interesse para os Açores.
Faz considerações acerca dos acontecimentos de Angola e das suas repercussões no plano internacional.
Refere-se a assuntos de interesse para os Açores.
Põe em relevo o valor da comunidade luso-brasileira.
Faz considerações acerca da actividade da Federação dos Municípios da Ilha de S. Miguel.

4.ª Sessão Legislativa (1960-1961)

VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)











Refere-se à necessidade de combater a atmosfera pré-insurreccional em que o País vive.
Requer à Secretaria de Estado do Comércio elementos sobre o inquérito feito ao Grémio dos
Exportadores de Frutas e Produtos Hortícolas de S. Miguel.
Requer informações pelos Ministérios das Obras Públicas, Interior, Corporações e Comunicações acerca
das verbas concedidas aos Açores nos últimos dez anos.
Discute proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.
Usa da palavra sobre assuntos de política interna. Discute a proposta de lei sobre as providências
destinadas a assegurar o funcionamento dos órgãos de Governo do Estado Português da Índia.
Discute a proposta de lei relativa ao arrendamento da propriedade rústica.
Requer ao Ministério da Marinha várias informações sobre a marinha mercante.
Congratula-se pela elevação ao cardinalato de D. José da Costa Nunes.
Discute exaustivamente a proposta de lei relativa à organização judiciária.



Refere-se ao 4.º centenário do nascimento de Bento Góis.



Agradece ao Governo a verba inscrita no orçamento geral do Estado para a construção do aeródromo de
S. Miguel.
Fala sobre a visita do Sr. Dr. Kubitschek de Oliveira.
Refere factos e comenta aspectos da política internacional, nomeadamente no seio da O. N. U.
Faz considerações sobre a unidade económica nacional.
Fala sobre as sanções e distinções aplicadas aos militares que serviam na índia Portuguesa à invasão
das tropas indianas.
Trata do problema portuário da Ilha de Santa Maria.
Discute a proposta de lei de alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)







3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)








Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964.
Agradece ao Governo a publicação do Decreto-Lei n.º 45.444, que decide a construção do aeroporto da
ilha de S. Miguel.
Participa no debate do aviso prévio sobre política ultramarina do Governo.
Toma parte no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para a
enfrentar.
Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.
Fala da inauguração, numa cidade da Califórnia, de um monumento que simboliza o emigrante
português.

4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)






Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à base v da mesma proposta de lei.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1965 e subscreve,
com outros Deputados, propostas de alteração à mesma proposta de lei.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases da proposta de lei sobre a
propriedade da farmácia.
Fala sobre o comunismo.

IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)





Procede, na qualidade de relator, à leitura do acórdão da Comissão de Verificação de Poderes que
verificou os poderes dos Deputados.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à proposta da Lei de Meios para 1966.
Sublinha a importância da partida de 58 famílias açorianas para Angola.
Foca alguns problemas de reforma da mentalidade portuguesa.





Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.
Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas ao ano de 1965.
Fala sobre comunicações aéreas e aeroportos nos Açores.





Faz o elogio do Deputado Manuel Nunes Fernandes, recentemente falecido.
Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.
Subscreve, com outros Deputados, uma lista para a eleição dos vice-presidentes e secretários da Mesa.



Subscreve, com outros Deputados, a lista para a eleição dos três Vice-Presidentes e dos dois secretários
da Mesa e uma proposta de substituição na proposta de lei de autorização das receitas e despesas para
1969.
Refere-se a assuntos de interesse para a ilha de Santa Maria.
Participa no debate, do aviso prévio dos Srs. Deputados José Alberto de Carvalho e Elísio Pimenta sobre
a defesa da língua portuguesa.
Refere-se à necessidade de completo apetrechamento do aeroporto da Nordela, na ilha de S. Miguel.
Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Agostinho Cardoso sobre os problemas da
população idosa no nosso país, do fenómeno do envelhecimento da população e da política da velhice.
Refere-se ao problema das barreiras alfandegárias entre as ilhas dos Açores e entre o continente e
aquelas ilhas.
Refere a necessidade de se resolver o problema da electrificação da ilha de S. Miguel, nos Açores.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência rural.
Faz considerações sobre problemas de natureza política.



2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)










