
ANTÓNIO CAMACHO TEIXEIRA DE SOUSA 
Legislaturas: VI. 
 
Data de nascimento 
 1905-11-20. 
 
Localidade 
 Funchal / Ilha da Madeira. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Agronomia pelo Instituto Superior de Agronomia de Lisboa. 
 
Profissão 
 Engenheiro agrónomo; 
 Alto funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Director Regional da Junta Nacional das Frutas, na Madeira; 
 Director dos Serviços Agronómicos nos Açores (1930-1932); 
 Director do Laboratório Químico Fiscal, em Lisboa (1932-1936); 
 Vice-presidente da Junta Nacional das Frutas (1943-1946); 
 Vice-presidente da Junta Nacional do Vinho (1946-1952); 
 Presidente da Junta Geral do Distrito Autónoma do Funchal; 
 Presidente da Comissão Administrativa dos Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira; 
 Presidente da Junta Autónoma dos Portos da Madeira; 
 Presidente do Sindicato Nacional dos Engenheiros Agrónomos; 
 Membro do Conselho de Coordenação Económica. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VI Funchal Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1954.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre colonização interna.  
 Profere palavras de agradecimento ao Sr. Ministro da Economia, pela instalação do Centro de 

Preparação e Engarrafamento de Vinhos junto da Federação dos Vinicultores do Dão e do Centro de 
Estudos de Ampelologia em Nelas; e ao Sr. Ministro do Interior, pela concessão de um subsídio ao 
Albergue Distrital de Viseu.  

2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Refere-se à abertura do concurso para as obras de ampliação do porto do Funchal.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca dos problemas vitivinícolas.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a execução de obras de pequena distribuição de energia 

eléctrica.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Requer elementos respeitantes ao regime sacarino da Madeira.  
 Ocupa-se do problema da falta de comunicações marítimas regulares entre Lisboa e o Funchal.  
 Discute a Conta Geral do Estado, as contas da Junta do Crédito Público e as contas das províncias 

ultramarinas relativas ao ano de 1954.  
 Requer várias informações acerca do fornecimento de trigo ao distrito do Funchal.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1957.  
 Chama a atenção do Governo para o problema das comunicações aéreas e marítimas com a ilha da 

Madeira.  
 Agradece ao Governo as comparticipações concedidas para o prosseguimento dos trabalhos de 

electrificação rural e para a reparação dos estragos causados pelo temporal na ilha da Madeira.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o problema económico português.  



 Congratula-se com os trabalhos preparatórios para a construção do Aeródromo da Madeira e refere-se 
às comunicações marítimas com aquela ilha.  

 Discute as Contas Gerais do Estado da metrópole e do ultramar e da Junta do Crédito Público relativas a 
1955.  


