
ANTÓNIO RODRIGUES 
Legislaturas: VI. 
 
Data de nascimento 
 1904-11-18. 
 
Localidade 
 Vila Ruiva / Fornos de Algodres / Guarda. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. 
 
Profissão 
▪ Notário; 
▪ Viticultor. 
 
Carreira político-administrativa 
▪ Presidente da Câmara Municipal de Fornos de Algodres; 
▪ Presidente da Câmara Municipal de Gouveia; 
▪ Presidente da Federação dos Viticultores do Dão. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VI Guarda Obras Públicas e Comunicações. 
 
Intervenções parlamentares 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre arborização de terrenos.  
 Felicita o Sr. Ministro da Economia pela concessão de um subsídio para a instalação do Centro de 

Preparação e Engarrafamento de Vinhos junto da Federação dos Vinicultores do Dão.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Requer elementos respeitantes ao centro de propaganda de vinhos de alta qualidade na região 

demarcada do Dão.  
 Faz considerações acerca de assuntos que interessam à lavoura do distrito da Guarda.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela do Abreu acerca da vinha e do vinho.  
 Insiste por informações requeridas.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Chama, a atenção do Governo para o problema do abastecimento de água à cidade da Guarda.  
 Congratula-se com o êxito da Campanha Nacional da Educação de Adultos e chama a atenção do 

Governo para a situação dos agentes de ensino primário e para a resolução do problema das 
construções escolares, nomeadamente no distrito da Guarda.  

 Renova o seu pedido de informações respeitantes ao centro de propaganda de vinhos de alta qualidade 
da região demarcada do Dão.  

 Faz considerações acerca de problemas vitivinícolas.  
 Pede que as licenças graciosas e de tratamento concedidas aos funcionários públicos de cor no nosso 

Ultramar possam ser gozadas na metrópole.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1957.  
 Agradece a manifestação de pesar da Assembleia pela morte de sua mãe.  
 Chama a atenção do Governo para os problemas ligados com a produção e comércio da batata.  


