
HERCULANO AMORIM FERREIRA 
Legislaturas: III, IV, V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1895-10-22. 
 
Localidade 
 Lagoa / S. Miguel / Açores. 
 
Data da morte 
 1974. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Militar (1916); 
 Licenciatura pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (1923); 
 Pós-graduação no Colégio Imperial de Ciência e Tecnologia da Universidade de Londres (1929-1930); 
 Doutoramento (1930). 
 
Profissão 
 Professor universitário. 
 
Carreira profissional 
 Integrou o CEP como Oficial do Batalhão de Caminhos-de-Ferro, onde foi altamente condecorado (1917-

1919); 
 Engenheiro chefe das oficinas e serviços eléctricos dos Caminhos-de-Ferro do Sul e Sueste (1925-1928); 
 Assistente da Universidade de Lisboa (1920); 
 Engenheiro chefe das docas e oficinas do Porto de Lisboa (1920-1921); 
 Professor catedrático da Escola do Exército (1928-1937); 
 Professor catedrático da Universidade de Lisboa (1930-1065); 
 Professor visitante da U. Londres (1932-1934); 
 Director do Observatório Infante D. Luís (1937); 
 Sócio-correspondente da Academia das Ciências (1938); Efectivo em 1945. 
 Chefe do Laboratório de Física e Rádio do Instituto Português de Oncologia; 
 Director do Serviço Meteorológico Nacional (1946-1965); 
 Deixa s funções de professor na Universidade, por ter atingido o limite de idade (1965). 
 
Carreira político-administrativa 
 Secretário particular do Ministro do Comércio e Comunicações (1920); 
 Deputado pelo Círculo de Ponta Delgada (1925-1926); 
 Subsecretário de Estado da Educação Nacional (1944-1946); 
 Procurador à Câmara Corporativa (VIII, IX, X e XI Legislaturas). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

III 
IV 

 
Ponta Delgada 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

V Ponta Delgada Obras Públicas e Comunicações.  
VI Ponta Delgada Obras Públicas e Comunicações; Educação Nacional, Cultura Popular e 

Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Faz comentários ao decreto n.º 32.468, que regula as condições de venda da energia eléctrica no 

concelho do Porto.  
 Comemora o centenário do nascimento de Teófilo Braga.  
 Entra no debate sobre o decreto-lei n.º 32.616, que regula a distribuição dos lucros líquidos anuais das 

empresas de navegação obrigadas a instituir o fundo de aquisição de navios.  
 Entra no debate relativamente às Contas Gerais do Estado de 1941.  



2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Refere-se à comunicação do Sr. Presidente do Conselho relativa às facilidades concedidas nos Açores ao 

Governo Britânico e à situação de Timor. 
 Entra no debate acerca das Contas Gerais do Estado de 1942. 
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Não regista intervenções. Ocupa um lugar no Governo. 
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Não regista intervenções. Ocupa um lugar no Governo. 
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Refere-se a uma sua emenda à base XXV da proposta de lei que reorganiza o ensino técnico 

profissional.  
 Refere-se a uma emenda da Sr.ª D. Maria van Zeller de uma base nova depois da XXVI da mesma 

proposta de lei. 
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Manifesta o seu sentimento pelo desastre de aviação sucedido em Caparica, que ocasionou a morte de 

três aviadores.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Associa-se às palavras de sentimento proferidas na Assembleia Nacional pelos falecimentos dos Srs. 

Jorge Viterbo Ferreira e Jacinto Bicudo do Medeiros.  
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Associa-se, como Deputado por Ponta Delgada, às palavras de homenagem dos Srs. Pedro Cymbron e 

Armando Cândido ao conselheiro Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro pela passagem do centenário do seu 
nascimento.  

 Discute o Decreto-Lei n.º 37.710, que reorganiza os serviços meteorológicos das colónias.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Refere-se à visita dos jornalistas do ultramar à metrópole a propósito do que faz considerações de 

ordem política ultramarina.  
 Discute na generalidade a proposta de lei do condicionamento das indústrias, apresentando propostas 

de emendas.  
 Refere-se ao facto de ainda não ter sido posta em execução a lei que reorganiza o ensino das belas-

artes.  
 Discute a ratificação do Decreto-lei: n.º 38.704, relativo à sobrevalorização de alguns produtos 

ultramarinos.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta da Lei Orgânica do Ultramar. 
 Fala na especialidade sobre a mesma proposta de lei. 
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre a unificação da indústria de seguros.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Amaral Neto acerca da necessidade de se modificarem algumas 

disposições do movo Código da Estrada.  
 Esclarece um passo das considerações do Sr. Lima Faleiro acerca da Estação Agrária de Beja.  
 Discute o Acordo Cultural Luso-Britânico.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei relativa à organização geral da Nação para 

o tempo de guerra.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei que cria o Instituto Nacional de 

Investigação, Tecnologia e Economia Industrial.  


