
ANTÓNIO BEBIANO CORREIA HENRIQUES CARREIRA 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1926-09-21 
 
Localidade 
 Lisboa 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Notário; 
 Conservador do Registo Civil; 
 Industrial de Lanifícios. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal da Comissão Distrital de Leiria da União Nacional. 
 
Perfil político-ideológico 
 Integrou a “Ala Liberal”. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Leiria Defesa Nacional (Secretário). 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Discute na especialidade o artigo 10.º da proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 

1970.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração do texto da Câmara Corporativa relativo à 

proposta de lei sobre a alteração da Lei n.º 213, 5, de 11 de Julho de 1968 (Lei do Serviço Militar) e 
subscreve, com outros Deputados, várias outras propostas de alteração ao mesmo texto.  

 Requer informação sobre a construção de algumas estradas e troços de estrada do distrito de Leiria e 
ainda de duas pontes sobre o rio Unhais.  

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Subscreve, com o Sr. Sá Carneiro e outros Deputados, um projecto de lei de revisão constitucional.  
 Sublinha a recente visita do Sr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações a alguns concelhos do 

distrito de Leiria.  
 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia relativa às Contas Gerais do Estado de 1969.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à proposta de lei de defesa da 

concorrência e discute na especialidade a referida proposta de lei.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Faz um aparte à comunicação do Sr. Augusto Correia acerca da projectada estrada n.º 347, entre Relvas 

e Pé de Janeiro.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de reforma do sistema educativo.  


