
ANTÓNIO DE MATOS TAQUENHO 
Legislaturas: V. 
 
Data de nascimento 
 1900-09-02. 
 
Localidade  
 Cuba / Beja. 
 
Data da morte 
 1965-03-27. 
 
Habilitações literárias 
 Frequentou 2 anos do Curso de Engenharia do Instituto Superior Técnico de Lisboa, que não concluiu. 
 
Profissão 
 Proprietário e agricultor. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal da Comissão Distrital de Beja da União Nacional; 
 Presidente da Assembleia Geral da Casa do Povo de Cuba (1934-1942); 
 Director do Grémio da Lavoura de Cuba; 
 Procurador à Câmara Corporativa (II Legislatura); 
 Vereador da Câmara Municipal de Cuba (1938-1945); 
 Presidente (1945-1954); 
 Procurador ao Conselho Provincial (1945); 
 Vogal da Junta de Província do Baixo Alentejo. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Beja Economia (Secretário). 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1950, referindo-se às 

contribuições predial, rústica e industrial, à lavoura, aumento da população e trabalhadores rurais.  
 Refere-se ao assentamento da primeira pedra para o monumento a Cristo-Rei, realizado junto a Almada, 

acto esse que realça pelo seu alto significado, e manifesta a opinião do levantamento de uma estátua a 
D. Afonso Henriques.  

 Discute o aviso prévio do Sr. Galiano Tavares acerca dos contratos colectivos de trabalho, Casas do Povo 
e salário familiar.  

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Fala sobre o aviso prévio relativo à execução da lei de Reconstituição Económica.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1952.  
 Discute na generalidade a proposta de lei do condicionamento das indústrias.  
 Discute o parecer sobre as Contas Gerais do Estado de 1950.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Refere-se à conveniência da publicação de um decreto-lei sobre a electrificação do Baixo Alentejo e 

Algarve.  
 Entra no debate do aviso prévio do Sr. Manuel Lourinho relativo aos melhoramentos rurais.  
 Discute as contas gerais do Estado de 1951.  


