
TOMÁS DUARTE DA CÂMARA OLIVEIRA DIAS 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1933-10-09. 
 
Localidade 
 Leiria. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1956). 
 
Profissão 
 Funcionário público (até 1965); 
 Advogado e administrador de empresas (depois de 1965). 
 
Carreira profissional 
 Inicia a actividade profissional como Secretário do Subsecretário de Estado da Assistência (1956); 
 Ingressa no quadro dos Conservadores e Notários (1956); 
 Chefe dos Serviços de Fiscalização da Santa. Casa da Misericórdia de Lisboa (1957); 
 Chefe dos Serviços do Património da Santa. Casa da Misericórdia de Lisboa; 
 Vogal da Comissão Administrativa das Obras do Ministério dos Obras Públicas; 
 Fixa residência em Leiria, dedicando-se à administração de empresas (1965). 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico. 
 Membro do CADC. 
 
Carreira político-administrativa 

Presidente da Comissão Distrital de Leiria da União Nacional. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Leiria Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Dirige ao Governo uma nota de perguntas sobre a adopção de medidas para evitar acidentes com 

aparelhos do tipo aquecedor de gás «em garrafa».  
 Refere-se à celebração do Dia da Faz, instituído por iniciativa do Papa Paulo VI.  
 Faz considerações sobre a constituição de empresas públicas, no âmbito de uma política industrial.  
 Aborda diversos problemas do funcionalismo administrativo.  
 Apresenta uma nota de perguntas relativa aos limites de peso e dimensões dos veículos automóveis e 

reboques.  
 Trata de problemas de política industrial.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. José da Silva, em que este faz considerações de natureza política a 

propósito da recente realização do V Congresso da União Nacional, focando de maneira especial o 
aspecto da promoção dos direitos cívicos.  

 Faz considerações sobre problemas relativos ao porto de pesca e aos pescadores de Peniche.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Henrique Tenreiro sobre questões relativas ao porto de pesca e aos 

pescadores de Peniche.  
 Requer informações sobre o funcionamento da comissão revisora das tarifas da energia eléctrica e sobre 

as conclusões do grupo de trabalho encarregado da reestruturação da pequena distribuição da mesma 
energia.  

 Aludindo ao plano de actualização das principais linhas de caminhos-de-ferro na metrópole, trata do 
problema específico da linha do Oeste.  

 
 



2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Fala sobre as negociações de Portugal com o Mercado Comum, recentemente iniciadas em Bruxelas, 

pedindo o apoio da Assembleia ao Governo relativamente a essas negociações.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1971.  
 Solicita a atenção do Governo para o problema do despedimento dos inquilinos dos prédios do Estado.  
 Congratula-se com a criação da Federação de Municípios do Distrito de Leiria, com o objectivo da 

exploração da pequena distribuição de energia eléctrica.  
 Apresenta uma nota de perguntas acerca do cumprimento de obrigações fiscais por cidadãos 

estrangeiros que exerçam actividades profissionais no nosso país.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à base vi da proposta de lei sobre a 

actividade teatral.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Almeida e Sousa foca o problema dos preços do ferro 

praticados pela Siderurgia Nacional.  
 Estranha a demora na apresentação da anunciada proposta de lei sobre o desenvolvimento industrial.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a actividade de seguros e resseguros.  
 Com vista à criação de uma comarca em Peniche, requer informação sobre o inúmero de processos 

organizados na comarca da Lourinhã nos anos de 1963 a 1970 e sobre o número dos que, nos mesmos 
anos, teriam sido julgados em Peniche se ali existisse uma comarca.  

 Apresenta uma nota de perguntas relativa à possível criação da Conservatória do Registo Predial do 
Bombarral.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda ao projecto de lei sobre a reabilitação e 
integração social de indivíduos deficientes e discute na especialidade o referido projecto de lei.  

 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Correia da Cunha sobre o ordenamento do território.  
 Requer várias informações referentes ao pessoal que presta serviço na Circunscrição Florestal da 

Marinha Grande.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional e na especialidade o 

texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de emenda e de alteração à proposta de lei sobre 

liberdade religiosa.  
 Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa e subscreve, com outros Deputados, 

um requerimento no sentido de que a discussão e votação na especialidade da proposta e do projecto 
de lei de imprensa incidam, de preferência, sobre o texto da Câmara Corporativa e subscreve, com 
outros Deputados, uma proposta de aditamento ao texto da comissão eventual referente à lei de 
imprensa.  

 Faz um aparte à intervenção do Sr. Aguiar e Silva no debate na especialidade do referido texto da 
comissão eventual.  

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Faz considerações a propósito das comemorações do 3.º aniversário da posse do Sr. Prof. Marcello 

Caetano como Presidente do Conselho, quanto às formas de colaboração e participação de todos os 
portugueses na resolução dos problemas nacionais.  

 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1972.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Moura Ramos aprecia o Decreto-Lei n.º 520/71.  
 Refere-se a alguns aspectos da situação de determinadas categorias do pessoal da Circunscrição 

Florestal da Marinha Grande.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre educação médica.  
 Requer informações acerca da simplificação das formalidades a que estão sujeitos os funcionários 

públicos para poderem transpor as fronteiras e pede ao Governo a revisão do regime de concessão da 
autorização para os funcionários públicos transporem as fronteiras.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à proposta de lei de defesa da 
concorrência.  

 Requer informações relativas às negociações com o Governo Brasileiro referentes aos bens localizados 
no Brasil pertencentes a instituições particulares de assistência com sede em Portugal.  

 Discute na especialidade a proposta de lei sobre organização judiciária.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Economia relativo à proposta de lei sobre fomento industrial.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre fomento industrial.  
 Refere-se à visita do Sr. Presidente da República ao Instituto Nacional de Estatística.  
 Subscreve várias propostas de alteração à proposta de lei sobre fomento industrial e discute na 

especialidade a mesma proposta de lei.  
 Requer várias informações relativas ao distrito de Leiria.  
 Refere-se à situação de algumas classes de funcionários públicos.  



4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Agradece o voto de pesar pela morte de seu pai.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre o registo nacional 

de identificação.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei acerca da autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Subscreve um projecto de lei sobre a publicidade do tabaco.  
 Discute a apreciação dos textos dos Acordos entre os Estados Membros da Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por um lado, e a República Portuguesa, 
por outro lado, e entre a Comunidade Económica Europeia e a República Portuguesa.  

 Discute, na especialidade, a Lei de Meios para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, os votos sugeridos no parecer das Comissões de Finanças e de 

Economia, à proposta de lei de meios para 1973.  
 Participa no debate sobre o aviso prévio acerca dos meios de comunicação social e problemática da 

informação.  
 Participa no debate da discussão na generalidade e na especialidade e subscreve, com outros 

Deputados, várias propostas de aliteração às diferentes bases da proposta de lei sobre agrupamentos 
complementares de empresas.  

 Dá conta de algumas, discórdias existentes no respeitante a matérias fiscais.  


