
ANTÓNIO BURITY DA SILVA 
Legislaturas: VIII. 
 
Data de nascimento 
 1913-02-01. 
 
Localidade 
 Luanda / Angola. 
 
Habilitações literárias 
 Curso do Instituto Superior de Estudos Ultramarinos (década de 1950). 
 
Profissão 
 Funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Na década de 1930 ingressa nos serviços aduaneiros; 
 Director dos Serviços Culturais e Presidente da Associação Africana do Sul de Angola; 
 Vogal da Comissão Administrativa dos Bairros Indígenas de Nova Lisboa; 
 Na década de 1950 fixa-se em Lisboa, matriculando-se no Instituto Superior de Estudos Ultramarinos; 
 Ingressa nos quadros do Ministério do Ultramar, em Lisboa, ascendendo à posição de chefe de repartição 

em finais da década de 1960.  
 
Carreira político-administrativa 
 Participa na 25.ª Assembleia Geral da ONU, representando o governo português nas Comissões de 

Assuntos Jurídicos e Orçamento e Administração (1970). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Angola Ultramar. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Refere-se a assuntos ligados aos territórios do ultramar.  
 Discute a proposta de lei destinada a assegurar o funcionamento dos órgãos de Governo do Estado 

Português da Índia.  
 Faz considerações sobre a situação em Angola.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Refere-se ao 1.º aniversário da invasão e ocupação do Estado Português da Índia.  
 Trata de vários problemas sobre a província de Angola.  
 Fala sobre a catástrofe de Luanda.  
 Faz considerações e discute a proposta de lei de alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Participa no debate do aviso prévio sobre política ultramarina do Governo.  
 Fala sobre o ensino primário no ultramar, em aparte à intervenção da Sr.ª D. Custódia Lopes no debate 

do aviso prévio sobre educação nacional.  
 Faz considerações sobre o ensino nas províncias ultramarinas, em aparte à intervenção do Sr. Gonçalves 

Rodrigues no mesmo debate.  
 Fala do problema das transferências de Angola, em aparte a uma intervenção do Sr. Cardoso de Matos 

sobre o assunto. 
 Refere-se à projectada instituição do Centro Social de Angola em Nova Lisboa.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Não regista intervenções.  


