ARTUR ÁGUEDO DE OLIVEIRA
Legislaturas: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.
Data de nascimento
 1894-05-30.
Localidade
 Torre de Moncorvo / Bragança.
Data da morte
 1978-05-29.
Habilitações literárias
 Curso de Direito na Universidade de Coimbra (1913-1917);
 Doutoramento na Universidade de Coimbra, sob a orientação de Oliveira Salazar (1923).
Profissão
 Magistrado do Tribunal de Contas;
 Político.
Carreira profissional
 Exerce advocacia em Lisboa (1925-1927).
Perfil político-ideológico
 Tendo aderido ao movimento de 28 de Maio de 1926, foi um precioso e incansável colaborador do
Estado Novo durante o consulado de Salazar.
Carreira político-administrativa
 Subsecretário de Estado das Finanças (1931-1935);
 Vice-presidente do Tribunal de Contas (1931-1948);
 Membro da 1.ª Junta Central da Legião Portuguesa (1936);
 Membro da Comissão Executiva e da Junta Consultiva da União Nacional (1938);
 Presidente do Tribunal de Contas (1948-1964);
 Ministro das Finanças (1950-1955).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
I
II
Não existiam
III
IV
Bragança
V
Bragança
VI
Bragança
VII
Bragança
VIII
Bragança
IX
Bragança

Comissões
círculos nem Comissões permanentes.
Contas Públicas; Economia; Finanças.
Contas Públicas; Economia; Finanças.
Contas Públicas; Finanças (Presidente).
Finanças (Presidente).
Finanças (Presidente).

Intervenções parlamentares
I Legislatura (1935-1938)

1.ª Sessão Legislativa (1935)







Participa no debate sobre o Regimento da Assembleia Nacional.
Discute, na generalidade, a proposta de lei sobre reconstituição económica.
Discute a ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 24 976, 24 977, 24 978 e 24 979, relativos à questão
vinícola.
Participa na discussão da proposta de lei n.º 4, relativa às instituições de previdência social.
Discute a proposta de lei sobre a reforma do crédito.
Entra no debate, na especialidade, sobre a proposta de lei n.º 3, referente às alterações à Constituição
Política.







Participa na discussão da ratificação do Decreto-Lei n.º 25 063.
Participa na discussão do proposta de lei n.º 15, sobre a Urbanização da Costa do Sol.
Debate o projecto de lei n.º 20, relativo ao Conselho regulador do preço máximo dos géneros
indispensáveis à vida.
Aprecia e apoia o projecto de lei do Sr. José Cabral, sobre a construção de uma estátua a Sidónio Pais.
Debate o projecto de lei do Sr. Garcia Pereira, sobre a dissolução de concentrações económicas.

2.ª Sessão Legislativa (1935-1936)












Refere-se ao pedido de renúncia dos lugares de Deputados apresentado pelos Srs. Henrique Galvão,
Franco de Sousa e Botelho Neves.
Discute a proposta de lei n.º 65 (autorização das receitas e despesas para 1936).
Refere-se à moção do Sr. Pinheiro Torres, relativa à proposta de lei n.º 65 (orçamento para 1936).
Fala sobre a ratificação do decreto n.º 26.151, relativo a taxas de contribuição predial e outras.
Discute o projecto de lei referente à transferência para companhias de seguros da responsabilidade dos
proprietários de automóveis.
Discute o projecto de lei relativo ao seguro obrigatório para os automóveis.
Discute os projectos de lei, sendo um deles seu, respeitantes à dissolução das concentrações
económicas.
Discute os projectos de lei referentes à dissolução de coligações económicas.
Discute o aviso prévio do Sr. Antunes Guimarães, acerca da libertação de bens imobiliários de certos
ónus.
Discute a proposta de lei referente ao Código Administrativo.

3.ª Sessão Legislativa (1936-1937)









Discute a proposta de lei referente à lei orçamental para 1937.
Discute a proposta de lei relativa aos petróleos brutos.
Fala sobre a proposta de lei referente à hidráulica agrícola e refere-se ao aditamento proposto pelo Sr.
Antunes Guimarães à base I da mesma proposta.
Fala sobre a proposta de lei relativa ao regime jurídico da prestação de serviços.
Fala sobre o aviso prévio do Sr. Diniz da Fonseca acerca do inquilinato.
Fala sobre a proposta de lei relativa à remodelação dos serviços dos correios e telégrafos.
Fala sobre vários artigos das propostas de lei do recrutamento militar e da organização geral do
exército.

4.ª Sessão Legislativa (1937-1938)





Fala
Fala
Fala
Fala

acerca da proposta de lei referente à autorização das receitas e despesas para o ano de 1938.
sobre o aviso prévio do Sr. Almeida Garrett acerca dos azeites.
sobre a proposta de lei das tarifas ferroviárias.
sobre a proposta de lei relativa ao povoamento florestal.

II Legislatura (1938-1942)

1.ª Sessão Legislativa (1938-1939)


Fala sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1939.






Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1940.
Refere-se a várias disposições relativas à Casa do Douro e a assuntos concernentes à região do Douro.
Fala sobre a proposta de lei respeitante à exploração de pedreiras.
Fala sobre o aviso prévio do Sr. Belfort Cerqueira relativo ao desemprego.



Aprecia a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1941.





Discute a proposta de lei de receitas e despesas para o ano de 1942.
Entra no debate acerca do aviso prévio do Sr. Melo Machado que trata de hidráulica agrícola.
Aprecia a proposta de lei referente à criação do um imposto sobre os lucros extraordinários de guerra e
fala, na especialidade, sobre o mesmo assunto.

2.ª Sessão Legislativa (1939-1940)

3.ª Sessão Legislativa (1940-1941)
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942)

III Legislatura (1942-1945)

1.ª Sessão Legislativa (1942-1943)





Entra no debate acerca da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1943.
Discute, na generalidade, a proposta de lei referente à nacionalização de capitais de diversas empresas,
referindo-se à base VII da mesma proposta de lei, defendendo uma emenda que subscreveu e entra na
discussão desta base da mesma proposta de lei.
Entra no debate acerca da proposta do lei referente à fiscalização das sociedades por acções.

2.ª Sessão Legislativa (1943-1944)


Entra no debate da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1944.



Entra no debate, na generalidade, da proposta de lei de estudo da proposta de lei de autorização de
receitas e despesas.
Entra no debate, na generalidade, da proposta de lei de fomento e reorganização industrial.
Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de coordenação dos transportes terrestres.

3.ª Sessão Legislativa (1944-1945)



IV Legislatura (1945-1949)

1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)





Requer informações sobra assuntos que se prendem com a alimentação do povo.
Entra no debate acerca da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1946.
Fala sobre o custo de vida e o valor da moeda portuguesa.



Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1947, e fala sobre o artigo 7.º da
mesma proposta de lei.
Entra no debate acerca do aviso prévio relativo ao problema monetário.
Considera a necessidade do estabelecimento do ensino oficial da história económica.
Discute o relatório geral da comissão de inquérito aos elementos da organização corporativa.
Requer informações, pelos Ministérios do Interior e da Economia, sobre a expansão da indústria de
especialidades farmacêuticas e regime dos preços.

2.ª Sessão Legislativa (1946-1947)





3.ª Sessão Legislativa (1947-1948)










Refere-se à necessidade de melhorar o serviço de transporteis ferroviários no troço de Tua até Barca de
Alva na linha do Vale do Sabor.
Defende a necessidade de determinar estatisticamente e em trabalho oficial qual seja o valor do
rendimento nacional.
Declara, a propósito da notícia do Sr. Presidente, de terem chegado os elementos que pediu na sessão
passada sobre produtos farmacêuticos, que, pelo adiantado da sessão legislativa, supõe que não haveria
tempo para estudar a questão para que tinha pedido tais esclarecimentos.
Faz considerações, de ordem político-social relativas à situação internacional.
Requer, pelas instâncias competentes, cópias de diversa documentação da autoria dos delegados,
representantes e observadores nas reuniões da Organização de Alimentação e Agricultura das Nações
Unidas e em outras que interessem à economia agrícola portuguesa e à exportação de certos produtos.
Discute as contas gerais do Estado do ano de 1946.
Faz largas considerações sobre o problema da carestia dos medicamentos e especialidades
farmacêuticas.

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949)




Requer, pelas instâncias competentes, cópia da representação apresentada, pelo Grémio da Lavoura de
Bragança sobre o custo da produção do centeio.
Discute o projecto de lei do Sr. Antunes Guimarães sobre guarda rural, fomento da caça e pesca
desportivas.
Discute as contas gerais do Estado de 1947.

V Legislatura (1949-1953)

1.ª Sessão Legislativa (1949-1950)





Refere-se a uma proposta de redacção do artigo 7.º da proposta de lei de autorização de receitas e
despesas para o ano de 1950.
Requer, pelas repartições competentes, informações respeitantes ao aproveitamento hidroeléctrico do
Douro, siderurgia eléctrica e outras
Discute o aviso prévio do Sr. Galiano Tavares sobre contratos colectivos de trabalho, Casas do Povo e
salário familiar.
Discute a proposta da Comissão de Legislação e Redacção para a antecipação da revisão constitucional.
Discute a proposta de lei relativa ao Fundo de Teatro.
Refere-se a alguns factos fiscais e jurídicos da província de Trás-os-Montes.



Não regista intervenções. Mandato suspenso por integrar o Governo.



Não regista intervenções. Mandato suspenso por integrar o Governo.



Não regista intervenções. Mandato suspenso por integrar o Governo.





2.ª Sessão Legislativa (1950-1951)
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952)
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953)

VI Legislatura (1953-1957)

1.ª Sessão Legislativa (1953-1954)


Não regista intervenções. Mandato suspenso por integrar o Governo.



Não regista intervenções. Mandato suspenso por integrar o Governo.



Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei relativa ao regime jurídico do solo e
subsolo dos planaltos continentais.
Discute o aviso prévio do Sr. Nunes Mexia sobre o problema do abastecimento de carnes e seus
derivados.
Discute o aviso prévio do Sr. Abel de Lacerda sobre a situação dos museus, palácios e monumentos
nacionais.
Defende a localização da indústria de siderurgia em Trás-os-Montes.
Requer vários elementos sobre fomento e administração nas províncias ultramarinas.
Discute a Conta Geral do Estado, as contas da Junta do Crédito Público e as contas das províncias
ultramarinas relativas ao ano de 1954.
Discute na generalidade a proposta de lei relativa à organização geral da Nação para o tempo de guerra.
Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Formação Social e Corporativa.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre a instituição das corporações.

2.ª Sessão Legislativa (1954-1955)
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956)









4.ª Sessão Legislativa (1956-1957)








Requer que lhe sejam fornecidos os elementos de estudo, relatórios e informações oficiais mencionados
no despacho que repele toda e qualquer instalação siderúrgica das proximidades das fontes produtoras
de energia do Douro e dos jazigos do Reboredo.
Refere-se à moção apresentada sobre Portugal na Comissão de Curadorias das Nações Unidas acerca de
territórios não autónomos.
Chama a atenção do Governo para a necessidade de melhorar a rede de estradas do distrito de
Bragança e faz considerações sobre a política de crescimento económico nas áreas provincianas
atrasadas.
Pede às Câmaras Municipais de Lisboa e de Luanda e ao Governo que seja consagrada a memória de
Salvador Correia de Sá.
Discute o aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o problema económico português.

VII Legislatura (1957-1961)

1.ª Sessão Legislativa (1957-1958)






Requer informações sobre a actividade da Comissão de Coordenação Económica e do Fundo de Fomento
de Exportação.
Presta esclarecimentos sobre a intervenção do Sr. Sarmento Rodrigues acerca da falta de professores
em Angola.
Discute o aviso prévio do Sr. Homem de Melo sobre a conjuntura migratória nacional.
Discute as Contas Gerais do Estado da metrópole e do ultramar e as da Junta do Crédito Público
relativas a 1956.

2.ª Sessão Legislativa (1958-1959)




Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para
1959.
Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de alteração à Constituição Política.
Discute na especialidade o projecto de lei do Sr. Carlos Lima, de alteração à Constituição Política.

3.ª Sessão Legislativa (1959-1960)



Discute na generalidade as alterações ao Regimento da Assembleia Nacional.
Discute na generalidade o projecto de lei do Sr. Camilo de Mendonça sobre a limitação das remunerações dos corpos gerentes de certas empresas.

4.ª Sessão Legislativa (1960-1961)



Refere-se à campanha anticolonialista.
Faz considerações sobre os acontecimentos de Angola e as suas repercussões no plano internacional.

VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)



Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1962.
Requer informações acerca do papel que as barragens do Douro teriam desempenhado nas cheias do
mesmo rio.




Chama a atenção do Governo para as precárias comunicações telefónicas no distrito de Bragança.
Pede à Secretaria de Estado da Agricultura e aos serviços florestais que se ocupem de questões ligadas
ao florestamento do distrito de Bragança.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)



Faz considerações sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963.
Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca de acidentes de viação.



Subscreve, com outros Srs. Deputados, propostas de alteração aos artigos 3.º e 8.º da proposta de lei
de autorização de receitas e despesas para 1964.
Requer várias informações sobre o regime das obras públicas que perturbam as comunicações de zonas
da cidade de Lisboa.
Participa no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para a
enfrentar.
Requer elementos de estudo e relatórios sobre a navegabilidade do rio Douro.

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)




4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)






Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967 e
subscreve, com outros Deputados, uma moção acerca da mesma proposta de lei.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a alguns artigos da proposta de lei de
autorização das receitas e despesas para 1965.
Fala sobre a navegabilidade do rio Douro e os minérios de Trás-os-Montes.
Apresenta um projecto de lei da caça e do repovoamento cinegético.
Fala sobre a banca portuguesa.

IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)







Renova o seu projecto de lei, apresentado na Legislatura anterior, do repovoamento cinegético e da
caça.
Discute na especialidade a proposta da Lei de Meios para 1966 e subscreve, com outros Deputados,
uma proposta de aditamento à mesma proposta de lei.
Refere-se à morte do Eng.º Trigo de Morais.
Fala sobre o problema das comunicações no distrito de Bragança.
Fala sobre a urbanística de Lisboa.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)






Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas
para 1967 e subscreve com outros Deputados propostas de alteração da referida proposta de lei.
Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.
Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça e
subscreve com outros Deputados propostas de alteração daquela proposta de lei.
Pede autorização para retirar as propostas de alteração constantes de p e seguintes que apresentara
sobre a mesma proposta de lei.

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)







Discute na especialidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.
Discute na generalidade e na especialidade a 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.
Faz considerações sobre alguns desregramentos do trânsito automóvel, acentuando o perigo que
constituem para a vida dos cidadãos.
Fala sobre problemas de emigração.
Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)









Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1969 e subscreve,
com outros Deputados, propostas de alteração ao à mesma proposta de lei.
Subscreve, com outros Deputados, um requerimento pedindo a apreciação pela Assembleia do DecretoLei n.º 48.757, do Decreto-Lei n.º 48.760 e do Decreto-Lei n.º 48.836 e discute na generalidade a sua
ratificação.
Requer informações sobre as medidas tomadas no Nordeste transmontano a fim de evitar o aviltamento
de preços dos animais destinados a abate, nas vendas dos produtores.
Trata de problemas relativos ao vinho do Porto.
Propõe, com outros Deputados, para o 2.º Vice-Presidente o Sr. Deputado Castro Fernandes.
Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1967.

