
DIOGO PACHECO DE AMORIM 
Legislaturas: I, IV, V. 
 
Data de nascimento 
 1888-11-08. 
 
Localidade 
 Troviscoso / Monção / Viana do Castelo. 
 
Data da morte 
 1976. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Matemática pela Universidade de Coimbra, com 20 valores (1913). 
 
Profissão 
 Professor universitário. 
 
Carreira profissional 
 Nomeado 2.º Assistente de Matemática da Faculdade de Ciências (1912-06-05); 
 Nomeado 2.º Assistente efectivo (1915-04-17); 
 Mobilizado, fez o curso de Artilharia (1916); 
 Depois do regresso ao lugar de docente, nomeado Professor Catedrático da Faculdade de Ciências da U. 

de Coimbra (1918-06-27); 
 Membro do Conselho de Administração da Companhia Hidroeléctrica do Douro (1953). 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico; 
 Membro do CADC; 
 Foi um dos fundadores do Centro Católico (1915); 
 Candidato a deputado pela União Católica (1917); 
 Deputado católico pelo círculo da Covilhã (1918); 
 Eleito pelo círculo da Covilhã, sendo o único deputado católico (1919); 
 Defende a tese política da dissolução do Centro Católico e da sua integração na União Nacional (1930). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 
I Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 
IV Coimbra Finanças; Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
V Coimbra Finanças. 
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Envia para a Mesa um aviso prévio sobre monumentos nacionais. 
 Aceita o adiamento da discussão do seu aviso prévio sobre monumentos nacionais do centro de 

Portugal.  
 Desenvolve o tema do seu aviso prévio sobre a conservação dos monumentos nacionais, apresentando, 

no final, uma moção.  
 Discute a ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 24 976, 24 977, 24 978 e 24 979, relativos à questão 

vinícola. 
 Entra no debate sobre a proposta de lei n.º 3, referente às alterações à Constituição Política. 
 Discute a proposta de lei sobre a reforma do crédito. 
 Entra no debate e discussão da proposta de lei de reconstituição económica. 
 Entra no debate do projecto de lei n.º 58, do Sr. Joaquim de Moura Relvas, sobre a correcção de 

ametropias. 
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Faz considerações acerca da proposta de lei n.º 65, autorização das receitas e despesas para 1936.  



 Responde a umas observações de dois Srs. Deputados acerca de umas palavras que proferiu na sessão 
anterior.  

 Fala sobre a proposta de lei relativa aos serviços de dívida pública.  
 Discute a proposta de lei que reorganiza o Ministério da Instrução. 
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Discute a proposta de lei relativa aos petróleos brutos.  
 Manifesta-se pela proposta de emenda do Sr. Sebastião Ramires à base III da proposta de lei sobre 

petróleos brutos.  
 Fala sobre uma proposta de emenda a uma base da proposta de lei sobre hidráulica agrícola.  
 Fala sobre a proposta de lei da organização geral do exército. 
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Fala acerca da proposta de lei de reforma do ensino primário.  
 Fala acerca das contas gerais do Estado. 
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Fala acerca da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1946.  
 Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de organização hospitalar.  
 Fala sobre o projecto de lei relativo aos foros-ouro. 
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1947.  
 Responde às considerações do Sr. Águedo de Oliveira feitas acerca da proposta de lei de autorização de 

receitas e despesas para 1947.  
 Entra no debate do aviso prévio do Sr. Bustorff da Silva sobre o problema monetário português.  
 Concorda com as referências do Sr. Albano de Magalhães feitas à situação criada a certos funcionários 

aposentados pelo decreto-lei n.º 35.886.  
 Discute o relatório geral da comissão de inquérito aos elementos da organização corporativa.  
 Pede explicações sobre a moção do Sr. Ulisses Cortês acerca do debate do mesmo relatório. 
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1948.  
 Responde às considerações do Sr. Bustorff da Silva acerca da mesma proposta de lei.  
 Requer, pela Junta Nacional dos Produtos Pecuários, informações sobre gado bovino abatido no 

Matadouro de Lisboa dentro de certa data.  
 Discute o projecto de lei relativo a feriados e ao descanso semanal.  
 Agradece o voto de pesar da Assembleia Nacional pelo falecimento de sua mãe.  
 Chama a atenção do Governo para a situação dos guardas florestais no quê importa a certos 

vencimentos em dívida por serviços prestados.  
 Chama a atenção do Governo para o facto de os médicos nos sanatórios não poderem receitar 

estreptomicina para os doentes pobres.  
 Manifesta-se de acordo com a proposta do Sr. Bustorff da Silva ao artigo 29.º do parecer da Câmara 

Corporativa ao projecto de lei do inquilinato. 
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Discute a proposta de lei sobre o ensino particular.  
 Discute o Decreto-Lei n.º 37.050, que trata de concursos para professores universitários.  
 Refere-se às matas, no que respeita à abusiva resinagem. 
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute o parecer, sobre as Contas Gerais do Estado para 1950. 
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento. 
 Faz uma rectificação a uma passagem do seu discurso na sessão anterior.  
 Refere-se na especialidade à proposta de lei relativa ao Plano de Fomento. 


