
ANTÓNIO DA PURIFICAÇÃO VASCONCELOS BAPTISTA 
FELGUEIRAS 
Legislaturas: VI, VIII. 
 
Data de nascimento 
 1906-01-30. 
 
Localidade 
 S. Miguel das Caldas / Guimarães / Braga. 
 
Data da morte 
 1998. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. 
 
Profissão 
 Notário; 
 Advogado. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal e Presidente da Comissão Distrital de Viana do Castelo da União Nacional. 
 Presidente da Câmara Municipal de Monção; 
 Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VI Viana do Castelo  

VIII Viana do Castelo Política e Administração Geral e Local. 
 
Intervenções parlamentares 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1954.  
 Pede que seja promovido o repovoamento piscícola do rio Minho, no que se refere, em especial, ao salmão.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Requer, pelo Ministério das Finanças, elementos acerca de autorizações de empréstimos pedidos pelas 

câmaras municipais.  
 Requer, pelo Ministério competente, elementos acerca de empréstimos concedidos pela Caixa Geral de 

Depósitos, Crédito e Previdência.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a execução de obras de pequena distribuição de energia 

eléctrica.  
 Requer a generalização do debate do aviso prévio do Sr. Cerveira Pinto sobre o fomento piscícola e a 

pesca fluvial e discute aquele aviso prévio.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Louva as medidas tomadas pelo Governo acerca da protecção à pesca fluvial.  
 Requer informações sobre electrificação rural.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Ocupa-se do problema da electrificação rural.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei sobre o arrendamento da propriedade rústica. 
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Requer elementos sobre emigração no noroeste do País.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Não regista intervenções. 


