ANTÓNIO RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO
Legislaturas: I, II.
Data de nascimento
 1894-02-14.
Localidade
 Lisboa.
Habilitações literárias
 Curso Militar;
 Licenciatura em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa.
Profissão
 Oficial do Exército;
 Administrador de empresas.
Carreira profissional
 Assenta praça (1916);
 Alferes (1917).
 Integra o CEP (1918);
 Tenente (1919);
 Major (1932). 2.º Comandante do Regimento de Artilharia n.º 3;
 Tenente-coronel (1944);
 Promotor de Justiça junto dos 1.º e 2.º Tribunais Militares Territoriais;
 Subdirector da Fábrica de Material de Guerra, de Braço de Prata;
 Presidente da Comissão de Recepção de Material Antiaéreo (1943);
 Comandante do Regimento de Artilharia Ligeira n.º 4, em Leiria (1944-1945);
 Comandante do Regimento de Artilharia Pesada n.º 1, em Sacavém (1946);
 Chefe da Secção Técnica de Defesa Marítima de Lisboa (1946);
 Coronel (1947);
 Passa à reserva, sendo nomeado Chefe da 1.ª Repartição da Administração Geral do Exército (1952);
 Presidente do Conselho de Administração da CIDLA (1952);
 Passa à reforma (1964).
Carreira político-administrativa
 Vogal da Comissão Distrital de Lisboa da União Nacional (1934). Ajudou a organizar a primeira
campanha eleitoral do Estado Novo para a Assembleia Nacional.
 Director de Instrução do Batalhão n.º 5 da Legião Portuguesa;
 Director dos serviços de camaradagem da Mocidade Portuguesa;
 Presidente da Comissão Administrativa da Junta Geral do Distrito de Lisboa.
 Presidente da Junta Geral do Distrito de Lisboa efectiva (1938-1941).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
I
Não existiam círculos nem Comissões permanentes.
II
Intervenções parlamentares
I Legislatura (1935-1938)

1.ª Sessão Legislativa (1935)








Discute, na generalidade, a proposta de lei sobre reconstituição económica.
Entra na discussão e debate da proposta de lei sobre o Conselho Superior de Defesa Nacional.
Entra no debate sobre a proposta de lei que regula a promoção de oficiais para o quadro dos serviços
auxiliares do Exército.
Participa na discussão da ratificação do Decreto-Lei n.º 25 063.
Participa na discussão do proposta de lei n.º 15, sobre a Urbanização da Costa do Sol.
Discute a proposta de lei sobre a criação do Conselho Superior do Exército.
Discute a proposta de lei n.º 17, sobre a reorganização do Conselho General da Armada.




Entra na discussão da proposta de lei que reorganiza os serviços de assistência aos tuberculosos do
Exército.
Entra do debate da proposta de lei n.º 47, que estabelece o novo programa para a promoção de furriéis
a segundos sargentos.

2.ª Sessão Legislativa (1935-1936)


Discute a proposta de lei referente à reorganização do Ministério da Instrução.




Discute as propostas de lei sobre o recrutamento militar e a organização geral do exército.
Saúda, a propósito das manifestações pelo 28 de Maio, a Mocidade e a Legião Portuguesa.



Não regista intervenções.

3.ª Sessão Legislativa (1936-1937)

4.ª Sessão Legislativa (1937-1938)
II Legislatura (1938-1942)

1.ª Sessão Legislativa (1938-1939)


Não regista intervenções.



Não regista intervenções.



Associa-se às palavras proferidas pelo Sr. Presidente acerca das tristes consequências provocadas pelo
ciclone que devastou o País e, recordando a passagem de mais um aniversárioo do movimento de 7 de
Fevereiro, presta as suas homenagens aos que cumpriram o seu dever na sufocação e tal movimento e
aproveita o ensejo para saudar o Presidente da República pela passagem do 6.º aniversário da sua
segunda investidura de Chefe de Estado.
Aprecia, na generalidade, a proposta de lei que dispensa das condições normais de promoção os oficiais
do exército ou da armada que sejam Ministros ou Sub-Secretários de Estado.
Faz referências a uma passagem do discurso do Sr. Pires de Lima proferido na sessão anterior onde se
aludiu à actuação da Campanha de Auxílio aos Pobres no Inverno.

2.ª Sessão Legislativa (1939-1940)
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941)




4.ª Sessão Legislativa (1941-1942)


Não regista intervenções.

