
VASCO BORGES 
Legislaturas: I, II. 
 
Data de nascimento 
 1882-09-23. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Data da morte 
 1942-11-19. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Magistrado (Juiz de Direito). 
 
Carreira profissional 
 Advogado em Lisboa (1904-1905); 
 Ingressa na magistratura como juiz de 3.ª classe na Golegã (1919); 
 Juiz de 2.ª classe (1925); 
 Juiz de 1.ª classe da 7.ª Vara da Comarca de Lisboa (1928). 
 
Perfil político-ideológico 
 É um dos confidentes de Salazar. 
 
Carreira político-administrativa 
 Ministro da Instrução no governo de António Maria Baptista (1920); 
 Ministro do Comércio e Comunicações no governo de Maia Pinto (1922); 
 Participa, como Ministro do Trabalho, em 2 governos de António Maria da Silva (1922); 
 Ministro dos Negócios Estrangeiros no governo de Domingos Pereira Leite (1925); 
 Ministro dos Negócios Estrangeiros no governo de António Maria da Silva, derrubado pelo golpe de 28 

de Maio (1925-1926). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 
I 
II 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Apresenta um projecto de lei de alteração à Constituição, e para ele requer urgência.  
 Discute o decreto vitivinícola n.º 24 976.  
 Propõe que a Assembleia Nacional envie a mesma deputação escolhida em sessão anterior ao Sr. 

Presidente do Conselho, a fim de lhe significar os seus protestos contra uma cavilosa e absurda atoarda 
lançada a público, por um diário inglês, relativamente as nossas unidades navais. 

 Discute a ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 24 976, 24 977, 24 978 e 24 979, relativos à questão 
vinícola. 

 Entra no debate, na especialidade, sobre a proposta de lei n.º 3, referente às alterações à Constituição 
Política. 

 Entra no debate e discussão da proposta de lei de reconstituição económica. 
 Discute a proposta de lei n.º 5, relativa à organização sindical dos ferroviários. 
 Entra na discussão e debate da proposta de lei sobre o Conselho Superior de Defesa Nacional. 
 Participa na discussão da proposta de lei sobre a criação da representação diplomática na União Sul-

Africana. 
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Mário de Figueiredo sobre as actividades dos emigrados. 



 Participa na discussão do projecto de lei da Sra. Domitila de Carvalho sobre o ensino de higiene e 
puericultura no ensino secundário. 

2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Faz um aviso prévio versando o problema do funcionalismo público.  
 Apresenta um requerimento relativo à moção do Sr. Álvaro Morna acerca do projecto de lei 

reorganizando o Ministério da Marinha e discute o mesmo projecto.  
 Manifesta o seu sentimento pela morte do Rei Jorge V, de Inglaterra.  
 Discute a proposta de lei referente à reorganização do Ministério da Instrução.  
 Refere-se a uma rectificação ao Diário das Sessões feita pelo Sr. Lobo da Costa.  
 Discute o decreto-lei n.º 26.338, que promulga diversas disposições acerca das reclamações sobre as 

matrizes prediais urbanas. 
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Verbera os atentados havidos em Lisboa contra certos edifícios. 
 Saúda os comissionados portugueses que vieram do Brasil cumprimentar os Srs. Presidente da República 

e do Conselho.  
 Discute as propostas de lei do recrutamento militar e da organização geral do exército.  
 Pronuncia-se pela concessão de uma amnistia aos oficiais que participaram de movimentos políticos.  
 Fala sobre vários artigos da proposta de lei da organização geral do exército.  
 Discute a proposta de lei do recrutamento militar. 
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Fala acerca da proposta de lei de alterações à Constituição.  
 Fala sobre o projecto de lei relativo às alterações ao Regimento.  
 Fala sobre a proposta de lei de propriedade industrial.  
 Refere-se à nota oficiosa do Governo acerca da comemoração do VIII Centenário da Nacionalidade.  
 Fala acerca da proposta de lei reorganizando o ensino primário.  
 Fala acerca da proposta de lei relativa à construção dos Palácios de Justiça de Lisboa e Porto. 
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Fala sobre o decreto-lei que promulgou a lei orgânica do Ministério dos Negócios Estrangeiros.  
 Refere-se à manifestação, que houve em Lisboa, de aplauso à obra corporativa realizada no País pelo Sr. 

Presidente do Conselho.  
 Faz referências à guerra espanhola. 
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Envia um aviso prévio relativo a operações cambiais realizadas com o Banco de Portugal, acerca do qual 

formula também um requerimento.  
 Realiza o seu aviso prévio.  
 Refere-se ao decreto-lei n.º 30:131, que trata de foros.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Refere-se às comemorações centenárias, à política externa do Governo, ao protocolo adicional ao acordo 

com a Espanha e ao atentado havido na Sociedade de Geografia contra o Sr. Arcebispo-bispo de Aveiro 
e um neto do Sr. Presidente da República.  

 Refere-se à ovação feita no Teatro de S. Carlos ao Sr. Embaixador de Espanha.  
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Refere-se, com palavras de louvor, à viagem do Sr. Presidente da República ao Arquipélago dos Açores, 

à embaixada enviada ao Brasil e ao Acto Cultural feito com esta nação.  
 Manifesta-se favorável ao decreto-lei publicado acerca das propinas dos cursos superiores.  
 Envia um projecto de lei concedendo a João de Azevedo Coutinho, a título honorário, a patente de vice-

almirante.  
 Refere-se a um artigo do «Diário de Notícias» em que se diz que uma filha do major Caldas Xavier se 

encontra ao desamparo. 


