ANTÓNIO AUGUSTO GONÇALVES RODRIGUES
Legislaturas: VIII.
Data de nascimento
 1906-01-22.
Localidade
 Bragança.
Data da morte
 1999-07-28.
Habilitações literárias
▪ Frequenta as secções de Filologia Germânica e de Ciências Históricas da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto (1922-1929);
▪ Frequenta a Universidade de Berlim;
▪ Licenciatura em Filologia Germânica pela Universidade de Coimbra (1929);
▪ Frequenta a Universidade de Bona, como bolseiro da Junta de Educação Nacional (1930);
▪ Frequenta o University College, em Londres (1930);
▪ Doutoramento em Filologia Germânica pela Universidade de Coimbra (1951).
Profissão
 Professor Universitário.
Carreira profissional
▪ Professor Auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (1933);
▪ Leitor de Cultura Portuguesa em Oxford (1934-1937 e 1940-1941);
▪ Leitor de Cultura Portuguesa em Londres (1938-1940 e 1945);
▪ Dirige o serviço português de notícias na BBC, a convite de Armindo Monteiro (1938-1944);
▪ Professor de Literatura Inglesa na Universidade de Coimbra (1945);
▪ Professor Catedrático da Universidade de Lisboa (1951);
▪ Director da Faculdade de Letras de Lisboa (1951-1956);
▪ Vice-Reitor da Universidade de Lisboa (1956);
▪ Funda o ISLA – Instituto Superior de Línguas e Administração, primeira instituição de ensino superior
particular em Portugal, a que preside (1962).
Carreira político-administrativa
 Membro da Comissão Executiva do III Congresso da União Nacional (1951);
 Comissário Nacional da Mocidade Portuguesa (1951).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
VIII
Lisboa

Comissões
Vice-presidente da Mesa; Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses
Espirituais e Morais. (Presidente).

Intervenções parlamentares
VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)





Responde à mensagem presidencial na sessão solene inaugural da VIII Legislatura.
Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.
Discute a proposta de lei sobre o Estado da Índia.
Discute a Conta Geral do Estado, as contas das províncias ultramarinas e as da Junta do Crédito Público
referentes ao ano de 1960.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)



Remete uma carta ao Sr. Presidente renunciando ao seu mandato.
Fala sobre o 35.º aniversário da entrada do Sr. Prof. Dr. Oliveira Salazar para o Governo da Nação.

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)



Faz considerações sobre o ensino particular e o papel da família na educação, em aparte à intervenção
do Sr. Sales Loureiro no debate do aviso prévio sobre educação nacional.
Fala da acção da Mocidade Portuguesa no campo da educação física, em aparte à intervenção do Sr.
Elísio Pimenta no mesmo debate.
Felicita a Sr.ª D. Maria Margarida Craveiro Lopes dos Reis pela sua contribuição para o estudo da
educação feminina em Portugal ao intervir no mesmo debate.
Faz várias considerações sobre problemas de ensino, em aparte à intervenção do Sr. Sousa Birne no
mesmo debate.
Fala acerca da elaboração dos manuais de ensino, em aparte à intervenção do Sr. Alexandre Lobato no
mesmo debate.
Faz considerações sobre o ensino primário no ultramar, em aparte à intervenção da Sr.ª D. Custódia
Lopes no mesmo debate.
Tece considerações sobre o ensino da língua portuguesa, em aparte à mesma intervenção.
Fala do ensino do latim no curso secundário, em aparte à intervenção do Sr. Pinto de Mesquita no
debate do mesmo aviso prévio e participa no mesmo debate.
Faz considerações sobre algumas deficiências turísticas da praia de S. Martinho do Porto, em aparte à
intervenção do Sr. Moura Ramos no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.
Requer vários elementos sobre a concessão de passaportes e licenças de estudo a mancebos em idade
militar e medidas de saneamento do ambiente moral da Universidade.
Requer diversos elementos sobre publicações proibidas.



Não regista intervenções.












4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)

