
ANTÓNIO DE ALMEIDA 
Legislaturas: II, III, IV, V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1900-08-21. 
 
Localidade 
 Sezures / Penalva do Castelo / Viseu. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina. Iniciou na Universidade de Coimbra e concluiu 

(5.º ano) na Universidade de Lisboa; 
 Diplomou-se com distinção na Escola de Medicina Tropical; 
 Doutoramento em Medicina pela Escola de Medicina Tropical. 
 
Profissão 
 Médico e Professor da Escola Superior Colonial. 
 
Carreira político-administrativa 
 Administrador da Companhia Superior de Petróleo de Timor (depois de ter sido deputado). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

II 
III 

Não existiam círculos nem Comissões Parlamentares. 

IV Aveiro Colónias (Secretário). 
V Timor Colónias (Secretário). 
VI Timor Colónias. 
 
Intervenções parlamentares 
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.  
 Requer elementos que se prendem com os colégios particulares.  
 Fala acerca do projecto de lei relativo ao exercício da medicina por parte de médicos estrangeiros.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Fala sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1940. 
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Fala sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1941.  
 Refere-se às deficientes instalações das repartições de finanças e aos esforços da Inspecção Geral de 

Finanças em remediar tal estado. 
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Refere-se ao decreto-lei n.º 31.666, que trata da assistência pública, cujas disposições considera dignas 

de aplauso.  
 Aprecia a proposta de lei de receitas e despesas para o ano de 1942.  
 Concorda com o requerimento do Sr. Ângelo César para ser votado imediatamente o projecto de lei que 

concede a patente de vice-almirante honorário a João de Azevedo Coutinho. 
 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Refere-se à Semana das Colónias, iniciativa da Sociedade de Geografia, cuja acção a favor do Império 

Colonial exalta. 
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Refere-se ao decreto-lei n.º 33.508; que autoriza o Governo a organizar e a enviar às terras de Cabo 

Verde uma missão técnica para determinados estudos.  
 Discute a proposta de lei relativa à competência dos governos da metrópole e coloniais quanto à área e 

ao tempo das concessões de terrenos do ultramar. 
 



3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Fala sobre a proposta de lei de assistência psiquiátrica.  
 Entra no debate acerca das Contas Gerais do Estado de 1943.  
 Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de alterações à Constituição Politica e ao Acto Colonial. 
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Fala sobre a proposta de lei de organização hospitalar. 
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Não regista intervenções. 
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Refere-se, em relação ao artigo 7.º, à proposta de lei de protecção do cinema nacional.  
 Narra as suas impressões da reunião da II Conferência Internacional dos Africanistas Ocidentais, reunida 

ena Bissau, e refere-se ao progresso, sob vários aspectos, observado na Guiné.  
 Discute as contas gerais do Estado do ano de 1946. 
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Manifesta as impressões que colheu durante a sua estadia em Angola.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Henrique Galvão sobre a administração de Angola. 
 Discute a proposta de lei relativa à luta contra as doenças contagiosas. 
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Sousa da Câmara acerca da forma como se tem considerado em Portugal o 

problema da investigação científica.  
 Discute a proposta de lei sobre a luta contra a tuberculose. 
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Fala sobre o plano aprovado em Conselho de Ministros para a reconstituição económica e administrativa 

de Timor e acerca da chegada a Lisboa do novo paquete Índia e da carreira a que se destina.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Refere-se à exposição de arte sacra missionária no Convento dos Jerónimos, à visita de jornalistas do 

ultramar à metrópole e justifica o desenvolvimento do princípio já iniciado da vinda à metrópole para 
visita o estudo de jovens ultramar.  

 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1952.  
 Refere-se à visita oficial do Sr. Ministro do Ultramar à Índia a Macau e a Timor.  
 Refere-se ao Decreto-Lei n.º 38.704, relativo à criação de organismo do fomento e povoamento do 

ultramar.  
 Discute a ratificação do Decreto-Lei n.º 38.704, relativo à sobrevalorização de alguns produtos 

ultramarinos. 
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Lamenta que por obrigações de chefia em uma missão científica a Angola não tivesse intervindo na 

discussão das propostas de lei relativas à organização geral das forças ultramarinas, actividades 
bancárias no ultramar e Plano de Fomento, sobre a primeira das quais faz considerações, especialmente 
no que importa a aviação.  

 Refere-se ao Plano de Fomento quanto a Timor e a Angola.  
 Refere-se ao Decreto-Lei n.º 39 053, que promulga a organização dos cursos do Estado-Maior a 

ministrar no Instituto de Altos Estudos Militares.  
 Discute na generalidade a proposta da Lei Orgânica do Ultramar.  
 Refere-se às projectadas construções do Palácio do Ultramar, do Instituto de Medicina Tropical 6 da 

Escola Superior Colonial, dos Museus do Ultramar e da Marinha, à recente vinda ao continente de 
filiados angolanos da Mocidade Portuguesa e à ida à Guiné do teatro dos estudantes da Universidade de 
Coimbra.  

 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Refere-se aos progressos que verificou em Timor durante a sua recente visita a esta província 

ultramarina.  
 Refere-se à necessidade de manter uma linha regular de navegação marítima portuguesa entre a 

metrópole e as províncias ultramarinas do Oriente. 
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Ocupa-se de problemas de saúde pública.  



 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca dos problemas vitivinícolas.  
 Sublinha a importância cultural e política do diploma que criou os Institutos de Investigação Científica e 

de Investigação Médica de Angola e de Moçambique.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à alteração e revisão do Plano de Fomento. 
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Agradece o voto de pesar da Assembleia pelo falecimento de sua mãe.  
 Congratula-se com a criação do Centro de Estudos Políticos e Sociais na Junta das Missões Geográficas e 

de Investigações do Ultramar.  
 Refere-se ao problema das comunicações aéreas entre Timor e a metrópole e pede ao Governo que 

ajude aquela província a adquirir um avião.  
 Discute a Conta Geral do Estado, as contas da Junta do Crédito Público e as contas das províncias 

ultramarinas relativas ao ano de 1954.  
 Faz considerações sobre o facto de não ser válido na metrópole o bilhete de identidade passado nas 

províncias ultramarinas e acerca da passagem do mesmo documento a naturais assimilados.  
 Pede ao Governo a defesa do património artístico ultramarino e das descobertas arqueológicas no 

ultramar.  
 Refere-se à concessão do bilhete de identidade nas províncias ultramarinas. 
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Congratula-se com a criação de novos organismos científicos no Ministério do Ultramar e com o êxito da 

viagem do Sr. Subsecretário de Estado do Ultramar a Timor e a Macau.  
 Faz considerações sobre a concessão dos direitos de exploração de petróleos em Timor.  
 Faz considerações sobre a publicação de dois diplomas de carácter aduaneiro relativos às províncias 

ultramarinas.  
 Chama a atenção para a insuficiência da assistência espiritual aos portugueses que vivem na América do 

Norte.  
 Analisa a situação da assistência espiritual e cultural aos luso-americanos e elogia a actividade do 

Instituto de Alta Cultura.  
 Discute as Contas Gerais do Estado da metrópole e do ultramar e da Junta do Crédito Público, relativas 

a 1955.  
 Refere-se à reunião em Lisboa do Instituto Internacional de Civilizações Diferentes. 


