
VÍTOR MANUEL AMARO SALGUEIRO DOS SANTOS GALO 
Legislaturas: VII. 
 
Data de nascimento 
 1910-05-19. 
 
Localidade 
 Marinha Grande / Leiria. 
 
Data da morte 
 1961. 
 
Habilitações literárias 
 Concluiu o 5.º ano dos Liceus. 
 
Profissão 
 Industrial. 
 
Carreira profissional 
 Administrador da firma Ricardo Santos Gallo & Filhos, Lda. e da Companhia Vidreira Nacional (COVINA); 
 Presidente do Secretariado Permanente da Comissão Mista de Cooperação Económica Luso-Alemã. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico. Presidente da União Católica dos Industriais e Dirigentes do Trabalho. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande (1949-1959); 
 Vogal da Direcção e Presidente do Grémio Nacional da Indústria Vidreira; 
 Presidente da Corporação da Indústria (1959); 
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Leiria Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Agradece a manifestação de pesar da Assembleia pelo falecimento de seu pai.  
 Chama a atenção do Governo para os vencimentos dos funcionários dos serviços florestais.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Faz considerações sobre a última revisão dos vencimentos do funcionalismo.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público referentes ao ano de 1957.  
 Requer que pelos Ministérios competentes lhe sejam fornecidos elementos sobre a participação do 

Estado e das instituições de previdência no capital das empresas nacionais, capital social de cada uma 
destas e respectivos lucros líquidos.  

 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano director do desenvolvimento urbanístico da 
região de Lisboa.  

 Refere-se à inauguração do edifício da escola industrial e comercial da Marinha Grande e faz 
considerações sobre os ensinos técnico e primário.  

3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Refere-se com reconhecimento à inauguração de diversas obras públicas em Peniche.  
 Agradece ao Governo a construção de oito escolas e duas cantinas escolares na vila da Marinha Grande.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Faz considerações sobre problemas de interesse para a indústria.  
 Discute as Contas Gerais do Estado, metrópole e ultramar e as da Junta do Crédito Público referentes a 

1959.  


