
ANTÓNIO AUGUSTO AIRES 
Legislaturas: I, II. 
 
Data de nascimento 
 1892-03-29. 
 
Localidade 
 Freixo de Espada à Cinta / Bragança. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina Veterinária pela Escola de Medicina  

Veterinária de Lisboa. 
 
Profissão 
 Médico veterinário. 
 
Perfil político-ideológico 
 Sidonista.  
 
Carreira político-administrativa 
 Delegado de sanidade pecuária em Angola (1921-1922); 
 Delegado de sanidade pecuária em Moçambique (1922); 
 Chefe dos Serviços Veterinários de Angola (1935-1939); 
 Chefe dos Serviços Veterinários de Moçambique (1938); 
 Vogal do Conselho de Governo de Angola. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes 

 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Discute a ratificação do Decreto-Lei n.º 24 976, relativo à questão vinícola. 
 Discute a proposta de lei que cria e organiza o Conselho do Império. 
 Aprecia a proposta de lei que cria o Instituto de Medicina Tropical. 
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Requer, pelo Ministério das Colónias, informações sobre os saldos de contas de exercício de 

Moçambique de 1926 a 1934.  
 Requer informações sobre o montante das despesas pagas, sem autorização legal, no ano económico de 

1932-1933 na colónia de Moçambique.  
 Discute a proposta de lei referente à reorganização do Ministério da Instrução.  
 Requer informações, pelo Ministério das Colónias, acerca dos anos económicos de 1931 em diante, da 

colónia de Moçambique.  
 Discute o problema da cultura do milho, objecto do aviso prévio do Sr. Pinto de Mesquita.  
 Discute o projecto de lei referente a autorizar o Governo a celebrar contratos com empresas já 

existentes na colónia de Angola. 
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Fala sobre a proposta de lei relativa a alterações a introduzir na Carta Orgânica do Império Colonial.  
 Declara que se estivesse presente ter-se-ia associado às palavras de repulsa proferidas pelo Sr. 

Presidente acerca dos atentados havidos em Lisboa contra certos edifícios.  
 Fala na nota do Governo publicada acerca da defesa da integridade do Império Colonial.  
 Envia um pedido de informações relativo aos delegados em África do conselho de administração da 

Companhia Agrícola de Angola.  
 Fala acerca do decreto-lei n.º 27.494, que organiza uma missão para o estudo em Angola da respectiva 

flora.  
 Fala sobre a proposta de lei da organização geral do exército.  
 



4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Refere-se à notícia da viagem do Sr. Presidente da República às colónias de S. Tomé e Angola.  
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Não regista intervenções.   
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Rende as suas homenagens à memória de Sidónio Pais, sobre cuja morte passa mais um ano.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Não regista intervenções. 
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Envia um requerimento pedindo pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações informações sobre 

as reclamações de beneficiários das obras de hidráulica agrícola.  
 Entra no debate relativo ao aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre hidráulica agrícola. 


