
ANTÓNIO CALAPEZ GOMES GARCIA 
Legislaturas: VII, IX, XI. 
 
Data de nascimento 
 1921-02-13. 
 
Localidade 
 S. Dinis / Odemira / Beja. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina e Cirurgia pela Universidade de Lisboa (1947). 
 
Profissão 
 Médico. 
 
Carreira profissional 
 Médico Municipal do Centro de Saúde de Odemira; 
 Médico privativo da Casa do Povo de S. Martinho das Amoreiras; 
 Presidente da Cooperativa Agrícola de Odemira; 
 Vogal da Direcção de Federação da Lavoura do Baixo Alentejo de Odemira. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente e Presidente da Comissão Concelhia da União Nacional de Odemira; 
 Presidente da Comissão Concelhia da Acção Nacional Popular de Beja; 
 Presidente da Comissão de Distrito da Acção Nacional Popular de Beja; 
 Vogal da Comissão Nacional da Acção Nacional Popular; 
 Foi um grande entusiasta da Mocidade Portuguesa, organização em ocupou alguns postos de comando. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Beja Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
IX Beja Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
XI Beja Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Não regista intervenções. 
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano de viação rural.  
 Discute o artigo 1.º do projecto de lei do Sr. Santos Bessa acerca de períodos de evicção escolar.  
 Apela para o Governo a fim de que aplique determinada verba em obras de irrigação no Alentejo. 
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Não é autorizado a depor no tribunal da comarca de Odemira em 14 de Março de 1967.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 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.  
 



XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Entra na discussão, na generalidade, da proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio 

da vinha.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha.  
 Faz considerações sobre os actos de subversão e terrorismo que se vêm verificando, focando a 

necessidade premente da actualização do nosso sistema penal em relação a tais actos. 


