
ANTÓNIO CALHEIROS LOPES 
Legislaturas: V, VI, VII, VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1900-11-20. 
 
Localidade 
 Benavente / Santarém. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia electrotécnica. 
 
Profissão 
 Engenheiro electrotécnico; 
 Industrial. 
 
Carreira profissional 
 Administrador da Sociedade Industrial Portuguesa (1931); 
 Membro do Conselho de Administração da OIT (1945-1954); 
 Director da Associação Industrial Portuguesa; 
 Presidente do Conselho Fiscal do Banco Fonseca, Santos & Viana (1946). 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Distrital da União Nacional de Santarém; 
 Vogal do Conselho Superior da Indústria; 
 Presidente da Direcção do Grémio dos Industriais de Arroz. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Santarém Contas Públicas; Economia. 
VI Setúbal Contas Públicas; Economia. 
VII Setúbal Contas Públicas; Economia. 
VIII Santarém Economia. 
IX Santarém Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Refere-se ao problema do desemprego no nosso País e em outros e à colocação no ultramar do nosso 

excesso demográfico.  
 Refere-se a algumas aspirações do Ribatejo: pontes, estradas e regularização de rios.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Refere-se à inauguração da ponte de Vila Franca de Xira.  
 Discute na generalidade a proposta de lei do condicionamento das indústrias.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Considera importantes melhoramentos rurais a realizar a construção da ponte da Vala Nova de 

Benavente, a conclusão da estrada de ligação da vila de Coruche à estrada de Samora Correia a 
Alcochete, a instalação da rede telefónica nas povoações que cita, a regularização de certos leitos e 
valas e as obras de defesa da Lezíria Grande.  

 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na especialidade a proposta de lei de colonização das zonas beneficiadas pelas obras de 

fomento hidroagrícola, concluídas ou em curso.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Não regista intervenções.  
 



3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Refere-se à localização da indústria siderúrgica e defende a sua instalação na península de Setúbal como 

solução para o problema económico-social de Setúbal.  
 Agradece ao Governo ter nomeado uma comissão para proceder ao estudo das medidas tendentes a 

assegurar o trânsito nas pontes do Ribatejo na época das chuvas.  
 Refere-se à crise económico-social de Setúbal e à industrialização do País.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei que cria o Instituto Nacional de Investigação, Tecnologia e 

Economia Industrial.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o problema económico português.  
 Congratula-se com a entrega ao Governo do relatório da comissão encarregada do estudo das ligações 

rodoviárias e ferroviárias entre Lisboa e a margem sul do Tejo e mostra a necessidade da construção do 
canal Tejo-Sado.  

 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Congratula-se com as obras de construção da auto-estrada Lisboa-Vila Franca de Xira e pede ao 

Governo a abolição da portagem na Ponte Marechal Carmona.  
 Pede a inclusão no II Plano de Fomento de verbas destinadas ao estabelecimento de novas pautas 

portuárias em Lisboa e Setúbal e à abertura do canal Tejo-Sado.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano director do desenvolvimento urbanístico da 

região de Lisboa.  
 Refere-se à inauguração das barragens de Montargil e Maranhão.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Congratula-se pela nomeação da comissão do Plano Director do Desenvolvimento Urbanístico da Região 

de Lisboa.  
 Refere-se às cheias do Ribatejo.  
 Pede ao Governo que abra ao trânsito um troço da auto-estrada Lisboa-Vila Franca de Xira.  
 Refere-se à restauração da extinta comarca de Benavente.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Sublinha a importância da construção da ponte sobre o Tejo entre Lisboa e Almada.  
 Chama a atenção do Governo para a necessidade de ser fornecida energia eléctrica à região de 

Benavente.  
 Faz considerações sobre os problemas que afligem a lavoura.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Faz considerações acerca da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Refere-se à visita do Ministro das Obras Públicas ao distrito de Santarém para aí observar várias obras 

projectadas ou em curso, nomeadamente a construção da nova Escola Industrial e Comercial.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964.  
 Refere-se às últimas inundações no Ribatejo.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para a 

enfrentar.  
 Subscreve uma moção acerca do mesmo aviso prévio, apresentada pelo Sr. Ulisses Cortês em nome da 

Comissão de Economia.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração à proposta de lei de autorização das receitas 

e despesas para 1965.  
 Refere-se ao problema rodoviário, em especial no distrito de Santarém.  
 Trata de vários problemas relativos ao mesmo distrito.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1966.  



 Analisa as consequências das últimas inundações, especialmente as do Ribatejo, solicitando providências 
adequadas.  

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Subscreve com outros Deputados propostas de alteração da proposta de lei sobre o regime jurídico da 

caça.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de algumas bases da mesma proposta de lei.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Agradece o voto de pesar pela morte de seu irmão.  
 Assinala a entrada do Sr. Prof. Marcelo Caetano para a chefia do Governo e trata de problemas da 

região ribatejana, nomeadamente da obra de rega do vale do Sorraia.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de supressão na proposta de lei de autorização de 

receitas e despesas para 1969.  


