
ARMANDO ACÁCIO DE SOUSA MAGALHÃES 
Legislaturas: IX. 
 
Data de nascimento 
 1924-09-11. 
 
Localidade 
 Vila Pouca de Aguiar / Vila Real. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia pela Universidade do Porto; 
 Especialização no fabrico de fios e fibras artificiais e sintéticas (Suíça). 
 
Profissão 
 Director técnico de empresa. 
 
Carreira profissional 
 Toda a sua carreira profissional antes de entrar na política se desenrolou na Companhia Industrial de 

Fibras Artificiais. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico; 
 Presidente da Liga Eucarística dos Homens de Santo António das Antas. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Câmara Municipal de Valongo (1957), sendo reconduzido nas funções em 1965 
 Membro da Direcção do Grémio Nacional dos Industriais de Produtos Químicos para a Agricultura e 

Indústria (1964); 
 Procurador à Câmara Corporativa (XI Legislatura). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Porto Economia; Política e Administração Geral e Local. 
 
Intervenções parlamentares 
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.  
 Requer vários elementos relativos a todos os concelhos do distrito do Porto no período de 1961-1965.  
 Requer vários elementos sobre ensino relacionado com a indústria têxtil.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.  
 Subscreve com outros Deputados várias propostas de alteração da proposta de lei de autorização das 

receitas e despesas para 1967.  
 Participa no debate acerca do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral relativo à educação da juventude.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.  
 Preconiza a criação de institutos industriais em Braga e em Castelo Branco.  
 Refere-se à remodelação dos transportes colectivos do Porto, solicitando o estabelecimento de uma 

carreira regular de passageiros entre o Porto (centro) e Valongo.  
 Subscreve com outros Deputados várias propostas de alteração da proposta de lei sobre o regime 

jurídico da caça e discute na especialidade a mesma proposta de lei.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Refere-se à visita de um grupo de Deputados a Moçambique, focando especialmente as perspectivas do 

desenvolvimento industrial daquela província.  
 Discute na generalidade a proposta de lei para elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas 

para 1968.  
 Requer que lhe seja fornecido o livro Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia.  
 Requer vários elementos sobre frequência de estabelecimentos de ensino técnico.  



 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.  
 Trata de problemas de transportes rodoviários na região do Porto.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1969.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento pedindo a apreciação pela Assembleia dos 

Decretos-Leis n.ºs 48.757, 48.760 e 48.836 e discute na generalidade a ratificação dos três decretos-
leis.  

 Refere-se às medidas recentemente tomadas pelo Governo para resolver a crise da indústria têxtil 
algodoeira.  

 Requer ao Ministério das Comunicações vários elementos sobre transportes colectivos no Porto.  
 Refere-se ao acidente de viação que vitimou o presidente da Câmara Municipal do Porto e em que ficou 

gravemente ferido o governador civil do Distrito, propondo um voto de pesar pelo falecimento do 
primeiro e um voto de rápido restabelecimento do segundo.  

 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1967.  
 Fala sobre problemas do ensino particular.  
 Faz considerações sobre o indeferimento de um pedido relativo a rama carreira de transportes entre o 

Porto e Aliena.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre produtos da 

indústria siderúrgica que discute na especialidade.  


