
RUI DE ANDRADE 
Legislaturas: IV, VI. 
 
Data de nascimento 
 1880-06-01. 
 
Localidade 
 Génova / Itália. 
 
Data da morte 
 1967. 
 
Habilitações literárias 
 Doutoramento em Ciências Agronómicas pela Universidade de Pisa (Itália); 
 Doutor “honoris causa” pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Madrid. 
 
Profissão 
 Agricultor; 
 Proprietário. Foi um dos notáveis pioneiros da inovação agrária. 
 
Perfil político-ideológico 
 Monárquico (amigo pessoal de João Franco); 
 Após a implantação da República, toma parte em todas as conspirações e revoltas monárquicas, pelo 

que em 1914 é condenado à revelia, exilando-se em Itália, até 1915; 
 Sidonista; 
 Esteve envolvido na preparação do 28 de Maio e aderiu ao novo regime. 
 
Carreira político-administrativa 
 Deputado (1906);  
 Vogal e Presidente da Câmara Municipal de Elvas (1909-1910); 
 Deputado (1918); 
 Deputado (1921, 1923, 1925); 
 Procurador à Câmara Corporativa (I Legislatura); 
 Vogal do Conselho Superior de Pecuária no Ministério das Agricultura. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Portalegre Economia. 
VI Portalegre Obras Públicas e Comunicações. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Discute a proposta de lei sobre melhoramentos agrícolas. 
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Entra no debate acerca do aviso prévio do Sr. Figueiroa Rego sobre o problema das lãs.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Discute o aviso prévio relativo ao problema do pão e do trigo.  
 Envia um requerimento pedindo, pelo Ministério da Educação, cópia de um despacho do Sr. Ministro e 

do documento sobre o qual aquele foi lançado, relativo à interpretação de certa disposição legal. 
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Discute o aviso prévio sobre a necessidade do restabelecimento do Ministério da Agricultura.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Nunes Mexia sobre os aspectos económicos e sociais da produção e 

industrialização da cortiça.  
 Requer, pela Junta Nacional da Cortiça, informações sobre cortiça exportada em prancha durante os três 

últimos anos.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Figueiroa Rego sobre crédito agrícola mútuo.  
 Associa-se às palavras dos Srs. Ribeiro Casais e Botelho Moniz quanto ao projecto de lei deste último 

sobre uma amnistia, que aprecia sob vários aspectos.  



 Refere-se ao que disseram os Srs. Albano de Magalhães e Ricardo Durão sobre actos de administração 
da Fundação da Casa de Bragança. 

 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a colonização das zonas beneficiadas pelas obras de 

fomento hidroagrícola, concluídas ou em curso.  
 Discute na especialidade a mesma proposta de lei.  
 Fala acerca das crises de trabalhadores no Alentejo.  
 Fala acerca da figura do Conselheiro João Franco Castelo Branco, a propósito do próximo centenário do 

nascimento daquele estadista.  
 Refere-se à situação de muitos que contribuíram para o advento da actual situação política e faz 

considerações acerca das crises operárias rurais no Alentejo. 
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Amaral Neto acerca da necessidade de se modificarem algumas disposições 

do novo Código da Estrada.  
 Profere palavras de homenagem ao conselheiro João Franco a propósito do centenário do seu 

nascimento.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Requer a generalização do debate acerca do aviso prévio do Sr. Nunes Mexia sobre o problema do 

abastecimento de carnes e seus derivados.  
 Discute o mesmo aviso prévio.  
 Recorda a passagem do aniversário do assassinato do rei D. Carlos.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Abel de Lacerda sobre a situação dos museus, palácios e monumentos 

nacionais. 
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1957.  
 Pede a revisão do problema de antigos funcionários do Estado demitidos por motivos políticos e exalta a 

figura do Rei D. Carlos. 


