
LUÍS ANTÓNIO DE CARVALHO VIEGAS 
Legislaturas: IV. 
 
Data de nascimento 
 1887-04-26. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Data da morte 
 1965-10-29. 
 
Habilitações literárias 
 Curso Militar. 
 
Profissão 
 Oficial do Exército. 
 
Carreira profissional 
 Alferes (1909); 
 General (1948); 
 Passa à reforma em 1957. 
 
Carreira político-administrativa 
 Governador da Guiné (1933-1941); 
 Vogal do Conselho do Império Colonial. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Guiné Defesa Nacional (Presidente). 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Refere-se a assuntos que interessam à colónia da Guiné.  
 Requer informações que se prendem com a situação económica da Guiné.  
 Sugere que pelo 5.º centenário do descobrimento da Guiné seja enviada uma mensagem de saudação 

ao governador.  
 Refere-se ao ensino na Guiné a propósito de umas considerações do Sr. Mendes Correia.  
 Entra no debate acerca do aviso prévio referente à marinha mercante. 
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Refere-se ao que disse o Sr. Teófilo Duarte a propósito da discussão do artigo 10.º da proposta de lei de 

autorização de receitas e despesas para 1947.  
 Fala nas comemorações centenárias do descobrimento da Guiné, a cujo encerramento foi assistir o Sr. 

Subsecretário de Estado das Colónias; nos que na Guiné lutaram por Portugal e apresenta uma 
mensagem a enviar àquela colónia, homenageando-a.  

 Discute a proposta de lei sobre a organização suprema da defesa nacional.  
 Fala, na especialidade, sobre a mesma proposta de lei e envia uma emenda.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Refere-se ao que disse o Sr. António de Almeida sobre a Guiné a propósito da II Conferência 

Internacional dos Africanistas Ocidentais, e trata de certas desigualdades de regalias verificadas em 
certos funcionários civis das colónias quando naturais das colónias.  

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Discute o projecto de lei do Sr. Antunes Guimarães sobre guarda, rural e fomento da caça e pesca 

desportivas.  
 Fala sobre a ratificação do Pacto do Atlântico Norte.  


