
ANTÓNIO JÚLIO DOS SANTOS ALMEIDA 

 

Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1931-12-02. 
 
Localidade 
 Tomar / Santarém. 
 
Habilitações literárias 
 Curso Comercial. 
 
Profissão 
 Gerente comercial. 
 
Carreira profissional 
 Até 1952 trabalhou na Câmara Municipal do Entroncamento. 
 Parte para Moçambique para assumir a gerência de uma firma de materiais de construção (1952); 
 Vogal e Vice-presidente do Conselho Director da Associação Comercial de Lourenço Marques (1961-

1962); Presidente (1963-1964); 
 Com variados interesses em Moçambique, dirigiu e tornou-se sócio de diversas empresas comerciais e 

industriais e foi representante do Comércio na Comissão Consultiva dos Serviços de Economia de 
Moçambique e na Inspecção Provincial do Crédito e Seguros; Presidente no Gabinete Regional de 
Estudos das Associações Económicas de Moçambique. 

 
Carreira político-administrativa 
 À data da eleição (1969), era Vogal do Conselho Económico e Social de Moçambique. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Moçambique Não integrou qualquer Comissão Parlamentar. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Trata da descentralização de poderes e maior liberdade de acção a conceder aos governos das 

províncias ultramarinas.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1968, 

metrópole.  
 Subscreve o parecer da mesma Comissão sobre as contas gerais do Estado de 1968, ultramar.  
 Subscreve o parecer da mesma Comissão sobre as contas da Junta do Crédito Público de 1968.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1968. 
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Gaspar de Carvalho se faz eco da apreensão da agricultura, 

do comércio e da indústria relativamente às limitações, impostas à exportação para o ultramar de vinhos 
produzidos na metrópole.  

 A propósito da agitação que se tem verificado nas Universidades metropolitanas, põe em destaque a 
ordem que têm evidenciado os universitários de Moçambique.  

 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a actividade de seguros e resseguros.  
 Subscreve os pareceres da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1969 

(metrópole e ultramar).  
 Subscreve o parecer da mesma Comissão sobre as contas da Junta do Crédito Público de 1969.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional. 
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1970 

(ultramar).  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Barreto de Lara se refere ao regime dos pagamentos 

interterritoriais e suas implicações.  



 Lê um telegrama do Governador-Geral de Moçambique a propósito de uma intervenção do Sr. Barreto 
de Lara sobre problemas surgidos no intercâmbio comercial entre Angola e aquela província.  

 Discute na especialidade a proposta de lei sobre organização judiciária.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1970 

(metrópole).  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas da Junta do Crédito Público de 

1970.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de revisão da Lei Orgânica do Ultramar e subscreve, com 

outros Deputados, uma proposta de alteração relativa à mesma proposta de lei.  
 Faz um aparte à intervenção em, que o Sr. Pinto Balsemão discute na generalidade a mesma proposta 

de lei.  
 Discute na especialidade a mesma proposta de lei. 
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Temudo Barata sobre a última «conversa em família» do Sr. 

Presidente do Conselho.  
 Refere-se à política ultramarina portuguesa face aos acontecimentos ultimamente verificados.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a indústria de turismo no desenvolvimento económico e social 

do ultramar.  
 Refere-se à adjudicação da empreitada de construção da estrada centro-nordeste de Moçambique.  
 Subscreve, com outros Deputados, o parecer da Comissão de Contas Públicas da Assembleia Nacional 

acerca das contas da Junta do Crédito Público referentes ao ano de 1971. 


