
DEODATO CHAVES DE MAGALHÃES SOUSA 
Legislaturas: IX, X. 
 
Data de nascimento 
 1923-12-18. 
 
Localidade 
 Nossa Senhora da Assunção / Vila do Porto / Açores. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia Electrotécnica pelo Instituto Superior Técnico 

de Lisboa. 
 
Profissão 
 Engenheiro electrotécnico; 
 Gestor. 
 
Carreira profissional 
 Director Técnico da Empresa de Electricidade e Gás, Lda. de Ponta Delgada (1952-1958); 
 Engenheiro Chefe dos Serviços de Estudos e Construção da Federação dos Municípios da Ilha de S. 

Miguel (1958); 
 Presidente do Conselho de Administração da Empresa Insular de Electricidade (P. Delgada) e Engenheiro 

Director da mesma empresa (1970-1974); 
 Presidente do Conselho de Gerência da Empresa de Electricidade dos Açores, SA (1981). 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Junta Geral do Distrito Autónomo de Ponta Delgada (1962-1970); 
 Presidente da Junta Autónoma dos Portos de Ponta Delgada (1964-1974); 
 Presidente da Comissão de Planeamento da Região dos Açores (1970-1974); 
 Director Regional de Engenharia dos Açores (1979-1981); 
 Adjunto para a Energia do Secretário Regional do Comércio e Indústria (1981); 
 Adjunto para o Ordenamento do Secretário Regional de Habitação e Obras Públicas (1985-1993); 
 Coordenador do Plano Regional para o Ordenamento do Território (1990-1994). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Ponta Delgada Obras Públicas e Comunicações. 
X Ponta Delgada Finanças. 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Fala sobre assuntos de interesse para o arquipélago dos Açores.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Trata de problemas de energia nos Açores.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Analisa algumas das principais implicações do problema da emigração nos Açores.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Agostinho Cardoso sobre os problemas da 

população idosa no nosso país, do fenómeno do envelhecimento da população e da política da velhice.  
 Solicita a retirada de um mealheiro para recolha de dinheiro destinado a pobres colocado no Aeroporto 

de Lisboa.  
 Pede ao Governo uma acção prioritária para os Açores, com vista a melhorar as condições de vida das 

classes menos favorecidas.  
 
 
 
 



X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve o parecer da Comissão de Finanças sobre a proposta de lei de autorização das receitas e 

despesas para 1970.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas 

entre o continente e as ilhas adjacentes e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda 
do texto da Câmara Corporativa relativo à referida proposta de lei e uma proposta de aditamento no 
mesmo texto.  

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve, com outros Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia sobre a 

proposta de Lei de Meios para 1972.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Presta homenagem à memória do Sr. Conselheiro Armando Cândido de Medeiros. 


