
ARMANDO JOSÉ PERDIGÃO 
Legislaturas: VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1923-12-10. 
 
Localidade 
 S. Mamede / Évora. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina Veterinária. 
 
Profissão 
 Médico veterinário; 
 Agricultor. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Distrital de Évora da União Nacional; 
 Governador Civil substituto de Évora; 
 Presidente da Junta Distrital de Évora; 
 Provedor da Casa Pia de Évora.  
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Évora Economia. 
IX Évora Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Discute a proposta de lei sobre o arrendamento da propriedade rústica.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Faz considerações sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963.  
 Aponta a urgência de uma política de valorização regional.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Fala sobre o problema da construção habitacional.  
 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.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Não regista intervenções.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Refere-se às comemorações do 8.º centenário da reconquista cristã da cidade de Évora.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Subscreve com outros Deputados várias propostas de alteração da proposta de lei de autorização das 

receitas e despesas para 1967.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça e subscreve com outros 

Deputados propostas de alteração daquela proposta de lei.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Aplaude a acção do Ministro da Economia no auxílio aos agricultores afectados pelas inundações na 

região de Lisboa.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Agradece o voto de pesar pela morte de seu pai.  



 Faz o elogio do Prof. Eugénio Tropa, catedrático de Bacteriologia da Escola Superior de Medicina 
Veterinária, a propósito da sua morte.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei de autorização de 
receitas e despesas para 1969.  

 Requer informações sobre os encargos com o aluguer de imóveis para serviços públicos, sobre a 
importação de carne e a capacidade frigorífica do País a ela relativa e sobre a importação de óleos 
comestíveis e azeite.  

 Requer várias informações sobre a importação de sementes e óleos de oleaginosas.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento pedindo a apreciação pela Assembleia dos 

Decretos-Leis n.ºs 48.757 e 48.760. 


