
DUARTE PINTO DE CARVALHO FREITAS DO AMARAL 
Legislaturas: VII, IX, X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1909-05-13. 
 
Localidade 
 Nossa Senhora da Oliveira / Guimarães / Braga. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia Civil. 
 
Profissão 
 Engenheiro civil; 
 Gestor. 
 
Carreira profissional 
 Engenheiro da Direcção-Geral de Caminhos-de-ferro; 
 Engenheiro da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos; 
 Vice-Presidente do Conselho de Administração da SACOR; 
 Presidente do Conselho de Administração do Sociedade Portuguesa de Petroquímica e da CIDLA (em 

representação da SACOR); 
 Vogal do Conselho Superior dos Combustíveis; 
 Vogal do Conselho Superior da Indústria; 
 Vogal e presidente do Conselho Fiscal da Companhia Colonial de Navegação. 
 
Carreira político-administrativa 
 Secretário do Ministro das Finanças, Oliveira Salazar; 
 Presidente da Comissão Concelhia da União Nacional de Guimarães; 
 Vice-presidente da Comissão Reguladora dos Produtos Químicos e Farmacêuticos (1940-1947) e 

Presidente da referida Comissão (1947-1948); 
 Delegado do Governo na SACOR (1948-1953); 
 Administrador por parte do Estado da SACOR (1953-1974). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Braga Obras Públicas e Comunicações. 
IX Braga Finanças. 
X Braga Obras Públicas e Comunicações. 
XI Braga Economia (Secretário). 
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Requer vários elementos relativos a tribunais do trabalho.  
 Evoca a figura do antigo parlamentar Dr. Eduardo de Almeida.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a reforma dos tribunais do trabalho.  
 Requer informações sobre a reorganização da indústria de fiação e tecidos de algodão e sua inclusão no 

II Plano de Fomento. 
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Discute as Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público referentes ao ano de 1957.  
 Requer pelo Ministério da Economia o envio de elementos relativos à produção e escoamento dos vinhos 

verdes.  
 Requer que pelo Ministério das Corporações e Previdência Social lhe sejam fornecidos elementos 

relativos a tribunais do trabalho.  
 Faz considerações sobre a indústria têxtil algodoeira.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de alteração à Constituição Política.  
 Pede licença para retirar o seu projecto de lei na parte em que se refere ao artigo 12.º da proposta de 

lei sobre a alteração à Constituição Política e discute a referida proposta de lei.  



 Refere-se à visita do Sr. Presidente da República ao Norte do País.  
 Louva o Governo pelas disposições tomadas relativamente à crise da indústria e comércio do algodão.  
 Considera a matéria do seu projecto de lei acerca da alteração da Constituição Política já devidamente 

esclarecida para votação. 
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Faz considerações acerca da necessidade de criar a região hospitalar de Guimarães.  
 Pede que não se atrasem os estudos relativos ao porto de Póvoa de Varzim.  
 Chama a atenção do Governo para a situação em que se encontra o museu da Sé de Braga.  
 Requer que lhe sejam fornecidos vários elementos sobre o funcionamento do Estádio Nacional. 
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Não regista intervenções.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Refere-se à importância do Concílio Ecuménico Vaticano II.  
 Requer que lhe sejam fornecidos alguns elementos sobre construção de hospitais. 
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.  
 Fala sobre os incêndios nas matas, pedindo a criação de meios eficazes para os combater.  
 Congratula-se com o preenchimento do cargo de dom-prior de Guimarães. 
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Fala acerca de questões de interesse no campo da política interna.  
 Requer vários elementos relativos à criação de uma região de turismo em Guimarães. 
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de substituição do artigo 19.º da proposta de lei de 

autorização das receitas e despesas para 1969.  
 Participa no debate do aviso prévio dos Srs. Deputados José Alberto de Carvalho e Elísio Pimenta sobre 

a defesa da língua portuguesa.  
 Critica a construção de uma rua em Guimarães com desrespeito da lei.  
 Refere-se à necessidade de procurar evitar os incêndios nas matas e florestas.  
 Faz considerações sobre obras a realizar no porto da Póvoa de Varzim.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Deputado Nunes de Oliveira sobre vários problemas de turismo no 

Norte do País.  
 Refere-se às disposições legais ultimamente publicadas sobre a indústria têxtil algodoeira.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência 

rural.  
 Refere-se a assuntos de interesse para o concelho de Guimarães.  
 Nota de perguntas sobre o processo de eleição dos dirigentes da Comissão de Viticultura da Região dos 

Vinhos Verdes.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre a reorganização 

das Casas do Povo e a previdência rural. 
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Trata de problemas da extensão do abono de família aos trabalhadores rurais.  
 Requer informações sobre remunerações e horários de trabalho das auxiliares de limpeza nas diferentes 

escolas primárias.  
 Requer várias informações sobre o fomento da caça e da pesca.  
 Subscreve, com outros Deputados, o aviso prévio sobre aspectos culturais, económicos e sociais do 

distrito de Braga.  
 Apresenta uma nota de perguntas sobre a possibilidade da publicação dos resultados integrais das 

eleições legislativas.  
 Apresenta uma nota de perguntas sobre o atraso de publicação do Boletim da Propriedade Industrial.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Baptista da Silva sobre o problema da segurança nas auto-estradas.  
 Requer que lhe seja fornecido o relatório sobre o ordenamento do território.  
 Felicita o Sr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações pelo programa recentemente anunciado de 

construção de novas auto-estradas.  
 Louva o Ministério das Corporações e Previdência Social pelas medidas tomadas sobre a extensão do 

abono de família a todos os trabalhadores agrícolas. 
 



2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Serras Pereira se regozija com as medidas tomadas pelo 

Governo para a satisfação de algumas necessidades de Abrantes.  
 Subscreve, com outros Deputados, um projecto de lei de Revisão constitucional.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Aguiar e Silva tece considerações sobre os problemas 

levantados pela projectada construção de um hotel em determinado local da cidade de Coimbra.  
 Requer elementos sobre o número, natureza e orçamentos de todos os institutos e organismos 

autónomos, incluindo as instituições de previdência social, que habitualmente não são publicados com a 
documentação relativa às contas públicas.  

 Participa no debate do aviso prévio sobre os aspectos culturais, económicos e sociais do distrito de 
Braga e subscreve, com outros Deputados, uma moção relativa ao mesmo aviso prévio.  

 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Agradece ao Sr. Ministro das Corporações e Previdência Social e da Saúde e Assistência a inauguração 

dos primeiros centros de saúde no Minho, dois deles em Guimarães.  
 Refere-se à vida e obra do Cardeal Patriarca resignatário de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira.  
 Discorda do requerimento do Sr. Trigo Pereira e outros Srs. Deputados no sentido de que a votação da 

revisão constitucional se faça sobre o texto sugerido pela comissão eventual.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Valadão dos Santos foca alguns problemas que afectam o 

progresso dos Açores.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre liberdade religiosa 

e discute na especialidade a referida proposta de lei.  
 Trata do caso das remunerações das auxiliares de limpeza das escolas primárias. 
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Eleutério de Aguiar se refere a alguns problemas da economia 

madeirense.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Cotta Dias presta esclarecimentos complementares acerca da 

proibição da peça A Mãe.  
 Refere-se à forma de elaboração das listas de assinantes da rede telefónica nacional.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Miller Guerra fez considerações sobre as novas Universidades. 
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Requer vários elementos relativos às obras em curso na Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, em Guima-

rães.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Deputado Miller Guerra.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei sobre o registo nacional de identificação.  
 Subscreve e discute uma proposta da proposta de lei sobre o registo nacional de identificação.  
 Refere-se ao 2.º aniversário da morte do Dr. Salazar, salienta a falta de publicações acerca da sua acção 

e aproveita para se referir à publicação do volume das memórias dos antigos Ministros Dr. Vieira 
Machado e engenheiro Sebastião Ramires.  

 Faz um aparte à intervenção do Sr. Almeida e Sousa acerca do porto de Leixões e da barra do Douro.  
 Refere-se à obra de restauro da colegiada de Guimarães.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Oliveira Pimentel acerca da homenagem à memória do Sr. Dr. Trigo 

de Negreiros.  
 Congratula-se com a assinatura do contrato da empreitada de quebramento e dragagem de rochas sub-

marinas no porto da Póvoa de Varzim e refere outras obras levadas a efeito pelo Ministério das Obras 
Públicas.  

 Discute, na generalidade, a proposta de lei de reforma do sistema educativo.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Leal de Oliveira acerca da preservação de monumentos nacionais no 

Algarve. 
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Discute, na especialidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1974.  
 Intervém na discussão da moção proposta pelo Sr. Deputado Gustavo Neto Miranda, em nome e como 

presidente da Comissão do Ultramar. 


