
ANTÓNIO PEREIRA E SOUSA DA CÂMARA 
Legislaturas: V. 
 
Data de nascimento 
 1901-01-06. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Data da morte 
 1971-07-19. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Agronomia pelo Instituto de Agronomia e Veterinária de Lisboa; 
 Estágios no Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos. 
 
Profissão 
 Prof. Catedrático do Instituto Superior de Agronomia; 
 Director da Estação Agronómica Nacional. 
 
Carreira político-administrativa 
 Por nomeação do Ministro dos Negócios Estrangeiros, presidiu à delegação portuguesa na Conferência 

Plenária da FAO (1951). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Évora Economia; Educação Nacional, Cultura Popular, Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 A propósito das palavras de homenagem dirigidas pelo Sr. Lima Faleiro ao Dr. Egas Moniz por lhe ter 

sido concedido o prémio Nobel, e às quais se associa, sugere que se peça ao Governo a criação de um 
laboratório com o nome daquele ilustre médico, que nele continuaria as suas investigações.  

 Trata do problema da investigação científica, apresentando um aviso prévio acerca do mesmo.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Galiano Tavares acerca dos contratos colectivos de trabalho, Casas do Povo 

e salário familiar.  
 Manifesta o seu reconhecimento ao Governo pela pronta resolução do que na Assembleia Nacional foi 

sugerido sobre a criação de um centro de estudos de neurologia com o nome do Professor Egas Moniz.  
 Realiza o seu aviso prévio acerca, da maneira como tem sido conduzido em Portugal o problema da 

investigação científica.  
 Encerra o debate acerca do mesmo aviso prévio.  
 Responde ao protesto do Sr. Jacinto Ferreira pelas afirmações feitas no discurso final do debate sobre 

investigação científica.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Saúda, em nome da Assembleia Nacional, S. Ex.ª o Presidente da República no acto da sua investidura.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Refere-se às comemorações centenárias da instituição do ensino superior agrícola em Portugal.  
 Entra no debate do aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu relativo à execução da lei de amnistia.  


