ANTÓNIO DE ALMEIDA GARRETT
Legislaturas: VI.
Data de nascimento
 1884-09-22.
Localidade
 Porto.
Data da morte
 1961.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Medicina e Cirurgia pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto (1906);
 Doutoramento em Pediatria.
Profissão
 Médico;
 Professor universitário.
Carreira profissional
 1.º Assistente da Faculdade de Medicina do Porto (1912-1917);
 Comissário do Governo no combate à epidemia de tifo exantemático (1918-1919);
 Presidente da Associação dos Médicos do Norte de Portugal (1926);
 Director da Faculdade de Medicina do Porto (1931);
 Subdelegado, Delegado e Inspector dos Serviços de Saúde da cidade do Porto;
 Vogal do Conselho Superior de Higiene;
 Vice-presidente do Conselho Geral da Ordem dos Médicos (1945).
Carreira político-administrativa
 Deputado (1916, 1917 e 1918);
 Presidente da Junta Geral do Distrito do Porto (1926-1936);
 Participa no II Congresso da União Nacional, com uma comunicação (1944);
 Presidente da Junta Provincial do Douro Litoral (1945);
 Participa no III Congresso da União Nacional, com uma comunicação (1951).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
VI
Porto

Comissões
Trabalho, Previdência e Assistência Social; Educação Nacional, Cultura Popular e
Interesses Espirituais e Morais.

Intervenções parlamentares
VI Legislatura (1953-1957)

1.ª Sessão Legislativa (1953-1954)





Presta homenagem à memória de Sidónio Pais, fazendo considerações acerca do movimento de 5 do
Dezembro e do Governo, que se lhe seguiu, do falecido Presidente.
Discute o artigo 18.º da proposta de lei do Meios para 1954 e apresenta uma proposta de alteração ao
mesmo, respondendo a observações feitas pelo Sr. Mário de Figueiredo soba a sua proposta.
Requer a generalização do debate acerca do aviso prévio do Sr. Cid dos Santos acerca do HospitalFaculdade de Lisboa, entrando na discussão do mesmo.
Requer nota estatística dos portugueses inscritos nas respectivas áreas consulares, no Brasil, com as
possíveis informações sobre as suas actividades profissionais e nível de vida.

2.ª Sessão Legislativa (1954-1955)





Lamenta não ter estado presente às sessões em que o Sr. Presidente do Conselho discursou acerca da
questão da Índia e do Tratado de Amizade e Consulta Luso-Brasileiro, refere a magnífica impressão que
colheu da sua viagem à ilha Terceira e associa-se às palavras que o Sr. Mendes Correia proferiu em
louvor do antigo Deputado Froilano de Melo.
Envia para a Mesa uma nota de aviso prévio sobre a instituição da família.
Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca dos problemas vitivinícolas.





Efectiva o seu aviso prévio acerca da protecção à família.
Encerra o debate do seu aviso prévio acerca da protecção à família.
Apresenta um aviso prévio sobre o problema da habitação para famílias e um requerimento pedindo
informações, pelo Ministério do Interior, acerca de casas de habitação económica ou para pobres; pelo
Ministério das Finanças, acerca de empréstimos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos, Crédito e
Previdência a cooperativas de construção e a sociedades anónimas para construção de casas de renda
económica e limitada; pelo Ministério das Obras Públicas, acerca de bairros de casas económicas e casas
para alojamento de famílias pobres, desmontáveis ou não, e, pelo Ministério das Corporações e
Previdência Social, acerca de investimentos realizados na construção de casas de renda económica
através da Federação de Caixas de Previdência, entidades administradoras dos bairros e moradias para
trabalhadores construídas pelas Casas do Povo.

3.ª Sessão Legislativa (1955-1956)









Referindo-se à viagem do Sr. Ministro das Obras Públicas ao Porto, congratula-se pelo interesse
manifestado pelas obras de que aquela região carece.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1956.
Requer informações acerca da situação dos funcionários aposentadas.
Enaltece a oferta de acções feita pela Sacor ao Instituto de Alta Cultura.
Efectiva o seu aviso prévio sobre o problema da habitação para a família.
Encerra o seu aviso prévio sobre o problema da habitação para a família e acerca dele apresenta uma
moção, também assinada por outros Srs. Deputados.
Agradece ao Governo a assistência prestada ao Município do Porto para a edificação de casas para
famílias de escassos recursos.
Faz considerações sobre o sistema de aposentação dos funcionários públicos.

4.ª Sessão Legislativa (1956-1957)





Discute a ratificação do Decreto-Lei n.º 40.900, que versa sobre as actividades circum-escolares.
Discute o aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o problema económico português.
Discute as Contas Gerais do Estado da metrópole e do ultramar e da Junta do Crédito Público relativas a
1955.

