
ANTÓNIO FURTADO DOS SANTOS 
Legislaturas: IX. 
 
Data de nascimento 
 1912-09-07. 
 
Localidade 
 Alvaiázere / Leiria. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1937). 
 
Profissão 
 Magistrado. 
 
Carreira profissional 
 Subdelegado e Delegado do Procurador da República nas comarcas de Mértola, Porto de Mós, Torres 

Novas e Lisboa e Ajudante do Procurador da República no 1.º Juízo Criminal de Lisboa (1937-1959); 
 Ajudante do Procurador-Geral da República, exercendo funções no Conselho Consultivo da Secção 

Criminal do Supremo Tribunal de Justiça e no Tribunal Plenário Criminal de Lisboa; 
 Procurador-Geral da República, funções das quais abdicou por ter sido promovido a Juiz Conselheiro do 

Supremo Tribunal Administrativo (1959-1963). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Leiria Finanças; Defesa Nacional. 
 
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 e subscreve, 

com outros Deputados, uma proposta de aditamento à mesma proposta de lei.  
 Discute na especialidade o projecto de lei sobre preferência no provimento de lugares do ensino 

primário e subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao mesmo projecto de lei.  
 Requer que lha sejam fornecidos os volumes publicados do livro Dez Anos de Politica Externa.  
 Requer que lhe sejam fornecidas várias publicações do Instituto Nacional de Estatística.  
 Requer vários elementos referentes à administração da justiça.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Discute na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.  
 Subscreve com outros Deputados várias propostas de alteração daquela proposta de lei.  
 Discute na especialidade 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.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de algumas bases da proposta de lei relativa 

ao III Plano de Fomento e discute na especialidade a mesma proposta de lei.  
 Fala sobre as comemorações do centenário da abolição da pena de morte em Portugal.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de vários artigos da proposta de lei de 

autorização das receitas e despesas para 1968.  
 Discute na generalidade a proposta de lei do serviço militar.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de vários artigos da proposta de lei do serviço 

militar e discute na especialidade vários artigos da mesma proposta de lei.  
 Requer que lhe seja fornecido o livro Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia.  
 Requer que lhe sejam fornecidas várias publicações oficiais.  
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, uma proposta de substituição de um artigo da mesma proposta de 

lei, discutindo na especialidade vários artigos da mesma.  
 Discute ma especialidade a proposta de lei sobre alterações à lei eleitoral.  



 Requer que lhe sejam fornecidas várias publicações oficiais.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de substituição do projecto de lei sobre a alteração do 

artigo 667.º do Código de Processo Penal e discute na especialidade o projecto de lei.  
 Discute na generalidade a ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 48.757, 48.760 e 48.836.  


