
AUGUSTO FERREIRA DA CRUZ 
Legislaturas: IX. 
 
Data de nascimento 
 1911-07-24. 
 
Localidade 
 S. Tiago de Bougado / Santo Tirso / Porto. 
 
Data da morte 
 1989. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Ciências Históricas e Filosóficas pela Universidade de Coimbra; 
 Licenciatura em História pela Faculdade de Letras do Porto. 
 
Profissão 
 Professor universitário. 
 
Carreira profissional 
 Director do Gabinete de História da Câmara Municipal do Porto; 
 Director da Biblioteca Pública Municipal do Porto, ambos cumulativamente com as funções de professor. 
 
Carreira político-administrativa 
 Membro da Comissão Distrital do Porto da União Nacional; 
 Presidente da Comissão Concelhia de Santo Tirso da União Nacional. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Porto Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1966.  
 Presta homenagem ao general Andrade e Silva como comandante militar, de Angola, a propósito da 

discussão na especialidade do artigo 3.º da proposta da Lei de Meios para 1966.  
 Assinala o bicentenário do nascimento do cardeal Saraiva.  
 Refere-se ao falecimento do comendador Albino de Sousa Cruz, cuja figura enaltece.  
 Ocupa-se da nova reforma das bibliotecas e arquivos e da situação económica do pessoal que neles 

serve.  
 Evoca a figura do conde de Ferreira, a propósito do 1.º centenário da morte desse benemérito.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.  
 Refere-se à destruição que está sendo feita do Arquivo Histórico de Goa.  
 Intervém no debate sobre as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  

Participa no debate do aviso prévio sobre o ensino liceal a cargo do Estado.  
Fala a propósito do tricentenário do tratado de Faz com Castela, que pôs termo à Guerra da 
Independência.  

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Participa no debate do aviso prévio dos Srs. Deputados José Alberto de Carvalho e Elísio Pimenta sobre 

a defesa da língua portuguesa.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência 

rural e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à referida proposta de lei.  
 Agradece ao Governo a criação da Faculdade de Letras do Porto de novas licenciaturas e solicite a 

instalação daquela Faculdade no Mosteiro de S. Bento.  


