
ANTÓNIO JÚLIO DE CARVALHO ANTUNES DE LEMOS 
Legislaturas: VIII. 
 
Data de nascimento 
 1917-10-07. 
 
Localidade 
 Coimbra. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Conservador do Registo Predial. 
 
Carreira profissional 
 Quando foi eleito (1961), exercia advocacia cumulativamente com as funções de Conservador do Registo 

Predial e do Registo Civil em Mondim de Basto. 
 
Perfil político-ideológico 
 Director de vários organismos académicos, encabeçando direcções de estudantes nacionalistas. 
 
Carreira político-administrativa 
 Membro da União Nacional desde muito cedo; 
 Inscreve-se na Legião Portuguesa (1937); 
 Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto (1934-1959).  
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Vila Real Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a da proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Refere-se ao Estatuto judiciário e pede a restauração da comarca de Mondim de Basto.  
 Discute a da proposta de lei relativa ao arrendamento da propriedade rústica.  
 Discute a proposta de lei relativa à organização judiciária.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Refere-se aos incêndios nas florestas e à falta do diploma que atribua aos municípios uma percentagem 

nas receitas dos serviços florestais.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Subscreve, com outros Srs. Deputados, um aviso prévio sobre indústrias extractivas.  
 Ocupa-se dos incêndios nas matas e da comparticipação das autarquias locais nas receitas da 

exploração florestal.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para a 

enfrentar.  
 Toma parte no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Faz considerações sobre transportes colectivos rodoviários.  
 Dá explicações sobre uma intervenção do Sr. Pinto de Mesquita referida a um seu anterior discurso 

acerca de transportes colectivos no Porto.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases da proposta de lei sobre a 

propriedade da farmácia e discute-a na especialidade.  


