
ANTÓNIO PEDRO PINTO DE MESQUITA CARVALHO 
MAGALHÃES  
Legislaturas: I. 
 
Data de nascimento 
 1899-11-22. 
 
Localidade 
 Lordelo do Douro / Porto. 
 
Data da morte 
 1994-03-23. 
 
Habilitações literárias 
 Frequentou o Curso de Matemática na Universidade de Coimbra, mas transferiu-se para Direito; 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1922).  
 
Profissão 
 Advogado; 
 Gestor. 
 
Carreira profissional 
 Inicia a advocacia, no Porto (1922); 
 Presidente do Conselho de Administração da Hidroeléctrica do Cavado (1947). 
 
Carreira político-administrativa 
 Chefe de Gabinete do Ministro da Justiça e dos Cultos, Lopes da Fonseca (1929); 
 Vice-presidente da Comissão Distrital do Porto da União Nacional (início da década de 1930); 
 Delegado do Governo junto do Grémio de Exportadores de Vinhos do Porto (1933-1935); 
 Apresenta uma comunicação no I Congresso da União Nacional (1934); 
 Vereador da Comissão Administrativa da Câmara Municipal do Porto (1935-1936); 
 Presidente da Comissão de Superintendência da Bolsa de Mercadorias do Porto (1934-1941); 
 Juiz substituto do Tribunal da Tutoria Central do Porto; 
 Presidente da Filial do Porto da Associação do Patronato das Prisões; 
 Vereador da Câmara Municipal do Porto (1942-1945 e 1955-1959); 
 Subsecretário de Estado dos Negócios Estrangeiros (1946-1947); 
 Procurador à Câmara Corporativa (V Legislatura). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Participa no debate sobre o Regimento da Assembleia Nacional. 
 Em aviso prévio, trata da construção de um campo de aviação no Porto. 
 Declara que deseja tratar, em aviso prévio, da consolidação da legislação nos serviços de Administração 

Pública em Portugal bordando sobre o assunto algumas considerações. 
 Efectiva o seu aviso prévio sobre a consolidação da legislação nos serviços de administração pública em 

Portugal.  
 Apoia a moção relativa ao aviso prévio do Sr. Schiappa de Azevedo, que regula os vencimentos dos Ministros. 
 Entra no debate sobre a proposta de lei n.º 3, referente às alterações à Constituição Política. 
 Participa na discussão da proposta de lei n.º 4, relativa às instituições de previdência social.  
 Discute a ratificação do Decreto-Lei n.º 24 976, relativo à questão vinícola. 
 Participa na discussão do proposta de lei n.º 15, sobre a Urbanização da Costa do Sol. 
 Debate o projecto de lei n.º 20, relativo ao Conselho regulador do preço máximo dos géneros 

indispensáveis à vida. 
 Aprecia a proposta de lei que cria o Instituto de Medicina Tropical. 



2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Refere-se aos projectos de lei relativos a aeródromos.  
 Fala sobre o projecto de lei respeitante à reorganização do Ministério da Marinha.  
 Apresenta um aviso prévio relativo à situação em que ficam alguns magistrados perante o decreto sobre 

vencimentos dos funcionários públicos.  
 Discute o projecto de lei relativo ao seguro obrigatório para os automóveis.  
 Apresenta um aviso prévio referente à situação dos lavradores de algumas regiões do País, criada pelo 

diminuto preço do milho.  
 Realiza o seu aviso prévio sobre a situação dos magistrados judiciais perante a reforma dos 

vencimentos.  
 Discute a proposta de lei relativa ao Código Administrativo.  
 Envia algumas propostas de substituição à proposta de lei que reorganiza o Código Administrativo.  
 Realiza o seu aviso prévio relativo à cultura do milho.  
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Discute as propostas de lei relativas a alterações à Constituição e às bases do novo Código 

Administrativo.  
 Fala a respeito do decreto-lei n.º 27.332, que esclarece certas disposições relativas ao sistema de 

aplicação de multas por transgressões do Código da Estrada.  
 Fala sobre o decreto-lei n.º 27.320, que autoriza a Sociedade de Electrificação Urbana e Rural a 

expropriar certo terreno.  
 Envia uma moção acerca do aviso prévio do Sr. Lobo da Costa que trata da situação dos delegados do 

Governo junto de empresas e companhias.  
 Envia uma proposta de aditamento à proposta de lei sobre as Casas dos Pescadores.  
 Envia um aviso prévio acerca das obras do porto de Leixões.  
 Realiza o seu aviso prévio.  
 Fala sobre a proposta de lei dos contratos de prestação de serviços.  
 Insiste na urgência da discussão do seu aviso prévio sobre o porto de Leixões.  
 Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei referente aos contratos de prestação de serviços.  
 Discute a proposta de lei sobre condicionamento industrial e envia propostas de emenda.  
 Discute a proposta de lei da organização corporativa da agricultura e envia várias propostas de emenda 

a algumas bases.  
 Fala acerca de uma proposta de substituição do Sr. Antunes Guimarães de uma base da proposta de lei 

da organização corporativa da agricultura e sobre várias bases mesma proposta de lei.  
 Fala sobre a base v da proposta de lei que remodela os serviços dos correios e telégrafos.  
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Fala sobre a proposta de lei de alterações à Constituição.  
 Envia um aviso prévio acerca do regime de administração municipal em Lisboa e Porto.  
 Fala sobre a proposta de lei relativa às tarifas ferroviárias.  
 Fala sobre a proposta de lei da propriedade industrial.  
 Realiza o seu aviso prévio acerca do novo regime de administração municipal de Lisboa e Porto.  
 Fala sobre o seu aviso prévio relativo ao regime municipal em Lisboa e Porto.  
 Fala acerca da proposta de lei reorganizando o ensino primário.  
 Fala na necessidade de construção de um campo de aviação no Porto.  
 Fala acerca da proposta de lei do povoamento florestal.  
 Trata da situação de certos prédios que não foram abrangidos na remição obrigatória decretada em 

1934.  
 Fala acerca da construção dos Palácios de Justiça de Lisboa e Porto.  


