ANTÓNIO DE SOUSA MADEIRA PINTO
Legislaturas: I, II, III, IV.
Data de nascimento
 1886-07-15.
Localidade
 Lisboa.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito.
Profissão
 Advogado;
 Magistrado.
Carreira profissional
 Na Ordem dos Advogados desempenhou os cargos de Vogal Secretário do Conselho Distrital de Lisboa,
Membro do Conselho Geral, Vice-presidente do Conselho Superior Disciplinar e Membro da Comissão
Redactora do Boletim da Ordem (1931);
 Subdelegado do Procurador da República no 2.º Distrito Criminal de Lisboa;
 Juiz substituto das 3.ª e 4.ª Varas Cíveis da Comarca de Lisboa.
Carreira político-administrativa
 Membro da Comissão Distrital de Lisboa da União Nacional (1933);
 Adjunto da V e VI Comissão Executiva da União Nacional (1938);
 Vogal substituto da Junta Geral do Distrito de Lisboa;
 Adjunto do Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (1944).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
I
II
Não existiam círculos nem Comissões permanentes.
III
IV
Setúbal
Legislação e Redacção; Trabalho, Previdência e Assistência Social.
Intervenções parlamentares
I Legislatura (1935-1938)

1.ª Sessão Legislativa (1935)



Participa no debate sobre o Regimento da Assembleia Nacional.
Declarara que, se estivesse presente, teria aprovado o projecto de lei do Sr. José Cabral, sobre
associações secretas.

2.ª Sessão Legislativa (1935-1936)





Trata do projecto de lei sobre reparação civil por perdas e danos.
Discute o aviso prévio do Sr. Pinto de Mesquita acerca da situação dos magistrados judiciais perante a
reforma dos vencimentos.
Discute a proposta de lei referente a acidentes de trabalho.
Discute a proposta de lei respeitante a acidentes de trabalho.

3.ª Sessão Legislativa (1936-1937)






Fala sobre as suas propostas de alteração à proposta de lei dos contratos de prestação de serviços e sobre as do Sr. João Amaral.
Fala sobre o aviso prévio do Sr. Diniz da Fonseca acerca do inquilinato.
Envia um projecto de lei que se relaciona com a execução da lei n.º 1947, sobre petróleos brutos.
Fala sobre a base V da proposta de lei que remodela os serviços dos correios e telégrafos.
Justifica o projecto do lei que altera a lei relativa ã destilação o importação de petróleos brutos.



Não regista intervenções.



4.ª Sessão Legislativa (1937-1938)

II Legislatura (1938-1942)

1.ª Sessão Legislativa (1938-1939)


Não regista intervenções.






Refere-se à situação difícil em que se encontram os pescadores do Montijo.
Fala sobre o decreto-lei n.º 29.449, que fixa a interpretação de algumas disposições relativas a
contribuições e impostos e a execuções fiscais.
Refere-se ao diploma que reorganizou os serviços da Câmara Municipal de Lisboa.
Trata da proposta de lei relativa à aplicação de impostos sobre capitais e de equiparação de dívidas.



Não regista intervenções.




Fala sobre a proposta de lei referente ao empréstimo interno consolidado de 3 ½ por cento.
Aplaude as palavras do Sr. Presidente da Assembleia de homenagem e congratulação pela anuência do
Sr. general Óscar Carmona em ser novamente proposto para o cargo de Presidente do República.
Entra no debate acerca do aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre hidráulica agrícola.
Apresenta, em nome da Assembleia Nacional, saudações e cumprimentos ao Sr. Presidente da República.

2.ª Sessão Legislativa (1939-1940)

3.ª Sessão Legislativa (1940-1941)
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942)




III Legislatura (1942-1945)

1.ª Sessão Legislativa (1942-1943)







Envia uma declaração acerca da proposta de lei relativa à nacionalização de capitais de diversas
empresas, que passa depois a justificar.
Envia propostas de alteração aos textos das bases VIII, IX e XII do parecer da Câmara Corporativa,
trata do n.º 2.º da base I da mesma proposta de lei e da proposta de emenda à base VIII da mesma
proposta de lei, justificando uma emenda a esta base e às IX e XII.
Envia uma moção relativa ao aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre a questão das carnes.
Fala sobre a conservação e renovação do material agrícola que dependem do comércio de certos metais
que faltam, pedindo a atenção para o caso da Comissão Reguladora do Comércio de Metais.

2.ª Sessão Legislativa (1943-1944)


Refere-se à comunicação do Sr. Presidente do Conselho acerca das facilidades concedidas nas ilhas dos
Açores ao Governo Britânico e da situação de Timor.

3.ª Sessão Legislativa (1944-1945)


Não regista intervenções. Renunciou em Fevereiro de 1944.

IV Legislatura (1945-1949)

1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)



Fala na crise dos trabalhadores da indústria do sal.
Profere palavras de homenagem ao falecido Doutor Manuel Rodrigues Júnior.




Refere-se ao problema da assistência aos cegos.
Requer, pelo Ministério do Interior, informações sobre a lotaria, designada por «aposta mútua», que se
está explorando em Lisboa a propósito dos desafios de futebol.
Desiste do requerimento anterior, em consequência de ter recebido já os esclarecimentos que reputou
suficientes.
Fala sobre a indústria do sal marinho.
Refere-se à situação, digna de reparos, dos militares, milicianos e expedicionários, da última guerra no
referente à possibilidade de admissão a concursos ou promoções para o Estado ou corpos e corporações
administrativos.

2.ª Sessão Legislativa (1946-1947)





3.ª Sessão Legislativa (1947-1948)


Não regista intervenções.



Associa-se às palavras do Sr. Presidente proferidas acerca da explosão ocorrida na fábrica de explosivos
de Amora.
Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1949.
Faz reparos ao debate travado acerca do artigo 8.º da mesma proposta de lei, a propósito do qual cita
um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo.
Refere-se ao problema da assistência aos cegos, encarando-o sob vários aspectos.
Discute a proposta de lei sobre o ensino particular.
Discute o projecto de lei sobre guiada rural e fomento da caça e pesca desportivas.
Profere palavras de sentimento pelo falecimento do Sr. Dr. Mário Pais de Sousa, antigo Deputado.

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949)







