
ANTÓNIO PEREIRA DE MEIRELES DA ROCHA LACERDA 
Legislaturas: VII, X. 
 
Data de nascimento 
 1917-02-02. 
 
Localidade 
 Ponte da Barca / Viana do Castelo. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Agronomia. 
 
Profissão 
 Funcionário público;  
 Administrador de empresas (1969). 
 
Carreira profissional 
 Técnico do Quadro da Direcção-Geral dos Serviços Agrícolas; 
 Director do Posto Agrário de Braga; 
 Participa em várias comissões e visitas de estudo a Espanha, Itália, Inglaterra e EUA. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico; 
 Presidente da Juventude Católica para a Arquidiocese de Braga (1945-1951). 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia da União Nacional de Ponte da Barca (1969); 
 Vogal da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (1969). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Braga Economia. 
X Viana do Castelo  Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1958.  
 Requer informações sobre o projecto do novo regulamento das estradas e caminhos municipais.  
 Chama a atenção do Governo para a necessidade de dar novas instalações ao Posto Agrário de Braga.  
 Requer informações sobre a construção de escolas e concessão de créditos agrícolas nos distritos de 

Braga e Viana do Castelo.  
 Faz considerações sobre o projecto de regulamento das estradas e caminhos municipais.  
 Requer informações sobre o custo da vacina contra a febre aftosa e sobre a data da reabertura das 

feiras e livre circulação dos gados proibidas em virtude do aparecimento desta epidemia em certas zonas 
do País.  

 Pede ao Governo que diligencie no sentido de ser averbado, para efeito de aposentação, o período de 
tempo durante o qual exerceram funções públicas alguns funcionários do antigo Ministério da 
Agricultura, período esse em que não foram sujeitos a pagamento de quotas para a Caixa Geral de 
Aposentações.  

 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Chama a atenção do Governo para a situação económica de alguns lavradores, proprietários e caseiros 

do concelho de Braga.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o fomento piscícola nas águas interiores do País.  
 Pede ao Governo que dê solução ao problema da assistência na doença aos funcionários do Estado.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 



 Requer que pelo Ministério competente lhe sejam fornecidos elementos acerca do trabalho feito por uma 
comissão encarregada de estudar o sistema tributário dos organismos corporativos e de coordenação 
económica.  

 Pede ao Governo que ponha termo à diversidade de orientações seguidas pelos grémios da lavoura.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre as estradas nacionais.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961.  
 Ocupa-se da produção e indústria dos resinosos.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à referida proposta de lei, depois 

substituída por uma outra proposta.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda do à proposta de lei sobre a colheita de 

produtos biológicos humanos para liofilização e conservação por outros processos.  
 Estranha o não aumento dos vencimentos dos propostos de 3.ª classe das tesourarias da Fazenda 

Pública.  
 Apresenta uma nota de perguntas relativa à possibilidade da cultura do lúpulo no distrito de Viana do 

Castelo.  
 Apresenta uma nota de perguntas relativa a operações de emparcelamento no perímetro de Afife-

Carreço-Areosa, do concelho de Viana do Castelo.  
 Faz considerações sobre problemas da região demarcada dos vinhos verdes.  
 Discute na generalidade o projecto de lei sobre o crédito de colheita pelo processo de warrantagem.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.  
 Fala da necessidade de alteração do regime de obtenção da carta de tractorista e da possibilidade de 

condução de tractores agrícolas com carta de ligeiros.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Subscreve, com o Sr. Duarte do Amaral e outros Deputados, um projecto de lei de revisão 

constitucional.  
 Faz considerações sobre problemas da viticultura minhota  
 Participa no debate do aviso prévio sobre os aspectos culturais, económicos e sociais do distrito de 

Braga.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Faz considerações sobre os preços do leite e da carne.  
 Subscreve, com outros Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia sobre a 

proposta da Lei de Meios para 1972.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à proposta de lei de defesa da 

concorrência.  
 Apresenta uma nota de perguntas relativa à revisão da actual legislação sobre a execução de obras de 

rega.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Economia relativo à proposta de lei sobre fomento industrial e 

discute esta a proposta de lei.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Refere-se à realização de um seminário sobre a participação das populações no seu processo de 

desenvolvimento.  
 Refere-se a uma reunião efectuada na Casa do Minho, em que se debateram problemas de vinho verde, 

nomeadamente respeitantes à denominação de origem, e seu registo internacional.  
 Tece várias considerações acerca da situação das propostas de 3.ª classe da Fazenda Pública, da 

reconversão agrária e vitícola da Região Entre Douro e Minho, de Ponte da Barca e da fronteira com o 
Lindoso.  

 Refere-se à visita do Ministro das Obras Públicas e Comunicações ao distrito de Viana do Castelo.  


