
ANTÓNIO RUSSEL DE SOUSA 
Legislaturas: VI. 
 
Data de nascimento 
 1897-01-21. 
 
Localidade 
 Porto. 
 
Habilitações literárias 
 Desconhecidas. 
 
Profissão 
 Industrial Gráfico. 
 
Carreira político-administrativa 
 Apresenta no II Congresso da União Nacional a tese «Salário justo – factor económico» (1944); 
 Presidente da Comissão Concelhia do Porto da União Nacional; 
 Procurador à Câmara Corporativa (II Legislatura); 
 Presidente do Grémio Nacional dos Industriais de Litografia e Rotogravura; 
 Presidente da Comissão Municipal de Assistência do Porto. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VI Porto Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Refere-se à exportação de produtos da metrópole para o ultramar, e vice-versa, e à devida protecção ao 

trabalho nacional.  
 Ocupa-se do fornecimento de energia eléctrica ao concelho do Porto e da lei do condicionamento 

industrial.  
 Considera a necessidade de protecção da indústria nacional, focando as dificuldades para a exportação 

dos produtos portugueses ou a facilidade de importação de produtos estrangeiros.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Sugere ao Governo que adquira, oferecendo-a à cidade do Porto, a denominada Casa do Infante.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Referindo-se à viagem do Sr. Ministro das Obras Públicas ao Porto, congratula-se pelo interesse 

manifestado pelas obras de que aquela região carece.  
 Chama a atenção do Governo para as condições estabelecidas pela Junta Autónoma de Estradas 

relativamente à afixação de cartazes-reclamos de papel à margem das estradas nacionais.  
 Refere-se à Exposição de Arte Portuguesa em Londres e pede ao Governo a constituição duma comissão 

que tome as medidas necessárias à protecção do património artístico nacional.  
 Põe em relevo as obras realizadas na cidade do Porto durante os últimos trinta anos.  
 Faz considerações acerca do apetrechamento da indústria nacional e suas consequências económicas e 

sociais.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à criação do Instituto Nacional de Investigação, 

Tecnologia e Economia Industrial.  
 Faz considerações sobre a indústria de panificação e a necessidade de coordenar as actividades da 

indústria nacional em face do mercado comum europeu.  


