
ANTÓNIO MARIA SANTOS DA CUNHA. 
Legislaturas: VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1911-11-10. 
 
Localidade 
 Braga. 
 
Data da morte 
 1972. 
 
Habilitações literárias 
 Frequência da Escola Comercial. 
 
Profissão 
 Comerciante. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico; 
 Membro das Conferências de S. Vicente de Paula. 
 
Carreira político-administrativa 
 Secretário da Comissão Distrital de União Nacional de Braga (1953); 
 Vice-presidente da Comissão Distrital de União Nacional de Braga (1965); 
 Presidente de Comissão Concelhia de Braga da União Nacional (1965); 
 Presidente da Câmara Municipal de Póvoa do Lanhoso; 
 Presidente da Câmara Municipal de Braga;  
 Presidente da Comissão Municipal de Turismo de Braga; 
 Procurador à Câmara Corporativa (VI Legislatura). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Braga Política e Administração Geral e Local. 
IX Braga Política e Administração Geral e Local. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Lembra a figura do antigo Deputado Alberto Cruz.  
 Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1962.  
 Pede a palavra para fazer uma declaração de voto sobre a invasão de Goa.  
 Associa-se às palavras do Sr. Paulo Cancela de Abreu recordando a vida e a obra do Bispo de Aveiro, D. 

Domingos da Apresentação Fernandes.  
 Faz considerações sobre a situação dos trabalhadores portugueses em França e a Missão Católica 

Portuguesa de Paris.  
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Refere-se a assuntos ligados ao distrito de Braga.  
 Discute a proposta de lei sobre o arrendamento da propriedade rústica.  
 Discute a proposta de lei relativa à organização judiciária.  
 Expõe alguns aspectos da educação da juventude portuguesa.  
 Discute a proposta de lei relativa à reforma da previdência social.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Trata da situação da lavoura minhota e dos problemas relacionados com ela.  
 Fala sobre a visita do Sr. Dr. Kubitschek de Oliveira a Portugal, fazendo o seu elogio.  
 Discute a proposta de lei sobre saúde e assistência.  
 Elogia a obra do S.N.I. em matéria de turismo e aponta as necessidades do Minho para a sua 

valorização turística.  
 Fala sobre a situação dos professores do ensino técnico.  



 Requer vários elementos, a fornecer pelo Ministério da Economia, sobre resina.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Refere-se à morte do arcebispo primaz de Braga, D. António Bento Martins Júnior, e faz o seu elogio.  
 Faz considerações sobre a remuneração dos médicos nos hospitais regionais, em aparte a uma 

intervenção do Sr. Jorge Correia sobre o assunto.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964.  
 Presta homenagem à acção das forças armadas em defesa do ultramar, em aparte à intervenção do Sr. 

Sales Loureiro no debate do aviso prévio sobre política ultramarina do Governo.  
 Faz considerações sobre a política ultramarina do Governo, em aparte à intervenção do Sr. Pinheiro da 

Silva no mesmo debate.  
 Manifesta-se contra a ideia da federação de municípios para resolver certos problemas municipais, em 

aparte à intervenção do Sr. Reis Faria no debate do aviso prévio, sobre a reforma do Código 
Administrativo e participa no mesmo debate.  

 Toma parte no debate do aviso prévio sobre educação nacional.  
 Refere-se à acção do Ministério das Corporações e Previdência Social no campo da educação das massas 

operárias, em aparte à intervenção do Sr. Sales Loureiro no mesmo debate.  
 Manifesta-se pela necessidade da residência dos professores primários nas aldeias, em aparte à 

intervenção do Sr. Abranches de Soveral no mesmo debate.  
 Requer a generalização do debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas 

para a enfrentar e participa no mesmo debate.  
 Subscreve uma moção acerca deste aviso prévio, apresentada pelo Sr. Ulisses, Cortês em nome da 

Comissão de Economia.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
 Faz considerações sobre a necessidade dos cursos artesanais, em aparte à intervenção do Sr. Nunes de 

Oliveira no mesmo debate.  
 Fala sobre problemas do ensino nos distritos de Braga e Viana do Castelo, em aparte a uma intervenção 

do Sr. Júlio Evangelista sobre as deficiências do ensino neste último distrito.  
 Faz considerações sobre a necessidade de alargar o fomento turístico a todo o País, em aparte à 

intervenção do Sr. Costa Guimarães no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
 Ocupa-se da situação dos regentes escolares do ensino primário.  
 Presta esclarecimentos acerca da defesa do património artístico religioso na Arquidiocese de Braga e na 

Diocese do Porto, em aparte à intervenção do Sr. Pinto de Mesquita no debate do aviso prévio sobre o 
turismo nacional.  

 Subscreve, com outros. Srs. Deputados, uma moção acerca do mesmo aviso prévio.  
 Fala do centenário do santuário do Sameiro.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Refere-se à morte do Deputado Dr. Melo Adrião e fala sobre a rodovia para o Bom Jesus de Braga e o 

monumento ao Marechal Gomes da Costa.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento 

para 1965-1967.  
 Preconiza o apoio da Nação ao movimento de libertação de Goa.  
 Ocupa-se da situação dos emigrantes portugueses em França.  
 Aborda vários temas de carácter político, entre eles o discurso do Sr. Presidente do Conselho no acto de 

posse da nova Comissão Executiva da União Nacional.  
 Ocupa-se da pesca desportiva e do turismo no distrito de Braga.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre o regime jurídico dos acidentes de 

trabalho e doenças profissionais.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Faz considerações de ordem política ao traçar como que o programa da sua actividade de Deputado.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 

1966.  
 Discute na especialidade o projecto de lei sobre a preferência no provimento de lugares do ensino 

primário.  
 Faz considerações sobre a Revolução de 28 de Maio e os seus efeitos na vida da Nação, pondo em 

relevo o espírito que preside às comemorações do 4º aniversário daquela.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.  



 Associa-se às palavras dos Srs. Deputados Marques Teixeira e Veiga de Macedo, de homenagem ao Sr. 
Dr. Alberto Pinheiro Torres, a propósito do debate do aviso prévio sobre educação da juventude.  

 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça. ► Fala sobre a actividade das 

casas regionais.  
 Refere-se à Comissão Portuguesa do Atlântico.  
 Requer elementos sobre importação de batata.  
 Requer elementos sobre um contrato de concessão de exploração da oficina de prego da Prisão-Hospital 

de S. João de Deus.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Congratula-se com a erecção da Faculdade de Filosofia de Braga em primeira Faculdade da Universidade 

Católica Portuguesa.  
 Fala sobre a situação da indústria têxtil algodoeira.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Agradece ao Secretário de Estado da Agricultura a criação da Estação Agrária de Braga.  
 Requer vários elementos relativos à indústria têxtil algodoeira.  
 Presta homenagem à obra da Congregação do Espírito Santo em Portugal, em aparte a uma intervenção 

do Sr. Aníbal Correia sobre o assunto.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1968.  
 Presta homenagem à memória do antigo Deputado Dr. Rui de Andrade, em aparte a uma intervenção do 

Sr. Pinto de Meneses sobre o assunto.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei do serviço militar.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o ensino liceal a cargo do Estado.  
 Trata de problemas da indústria de panificação.  
 Põe em relevo a obra desenvolvida pelo Colégio Universitário Pio XII e faz considerações sobre a política 

do Ministério da Educação Nacional no que se refere a lares e colégios universitários.  
 Fala sobre a visita à Assembleia de alguns parlamentares da República do Malawi, sublinhando as boas 

relações que esta mantém com o nosso país.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Não regista intervenções.  


