
ANTÓNIO DA FONSECA ABRANTES TAVARES 
Legislaturas: V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1905-07-08 
 
Localidade 
 Santa Ovaia / Oliveira do Hospital / Coimbra. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. 
 
Profissão 
 Magistrado; 
 Alto funcionário da organização corporativa. 
 
Carreira profissional 
 Delegado do INTP na Guarda; 
 Juiz dos Tribunais de Trabalho da Covilhã e de Coimbra; 
 Director da Cadeia Penitenciária de Lisboa. 
 
Carreira político-administrativa 
 Governador Civil de Viseu; 
 Presidente da Junta Nacional dos Resinosos; 
 Presidente da Junta Nacional dos Produtos Pecuários. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Viseu Legislação e Redacção; Finanças. 
VI Viseu Legislação e Redacção; Finanças. 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Refere-se ao artigo 10.º da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1950.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1951.  
 Fala acerca de questões anteriormente levantadas sobre aspectos da actividade da Colónia Penal de 

Alcoentre.  
 Refere-se ao artigo 173.º da proposta de lei que reorganiza os serviços de registo e do notariado.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Envia um requerimento pedindo informações referentes a uma súbita doença que atacou algumas 

pessoas no hospital da C. U. F.  
 Refere-se ao caso da toxi-infecção alimentar ocorrida no hospital da C. U. F. e à taxa de mortalidade por 

tuberculose no nosso país.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Faz uma crítica ao livro de Aquilino Ribeiro intitulado Príncipes de Portugal.  
 Discute o aviso, prévio do Sr. Manuel Cerqueira. Gomes sobre previdência social.  
 Continua a discutir o aviso prévio do Sr. Manuel Cerqueira Gomes sobre previdência social.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Requer informações acerca da instalação de linhas telegráficas e telefónicas e pede esclarecimento 

sobre taxas de utilização dos serviços dos CTT.  
 Chama a atenção do Governo para a forma ilegal como os CTT montam linhas telegráficas ou telefónicas 

em propriedades particulares, requerendo informações acerca de indemnizações dos CTT.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a colonização das zonas beneficiadas pelas obras de 

fomento hidroagrícola concluídas ou em curso.  
 Insiste por informações que solicitou aos serviços dos CTT.  



 Refere-se à satisfação de um seu requerimento sobre os CTT e faz considerações acerca da crítica da 
Rádio Mocidade à festa de despedida dos alunos finalistas do Liceu D. João de Castro.  

2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Usa da palavra para homenagear Garrett no dia do centenário da sua morte.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Nunes Mexia sobre o problema do abastecimento de carnes e seus 

derivados.  
 Discute os avisos prévios dos Srs. Melo Machado e Pinto Barriga sobre o problema do abastecimento de 

azeite.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a instituição das corporações.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o problema económico português.  


