
 
 

ALBERTO PACHECO JORGE 
Legislaturas: VI, VII, VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1913-09-10. 
 
Localidade 
 Macau. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Trabalhou sempre em Macau, ingressando na administração pública local; 
 Ajudante de Notário da Comarca de Macau; 
 Delegado do Procurador da República; 
 Presidente da Cruz Vermelha; 
 Presidente do Clube de Macau. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal do Leal Senado da Câmara de Macau; 
 Vice-presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Macau. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VI Macau Ultramar (Secretário). 
VII Macau Verificação de Poderes. 
VIII Macau Ultramar. 
IX Macau Ultramar (Secretário). 
 
Intervenções parlamentares 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Fala sobre Macau, considerando em especial a comemoração do IV centenário da sua fundação, a que 

dá todo o apoio.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Apresenta o protesto dos portugueses de Macau contra atentado à nossa soberania no Estado da Índia.  
 Refere-se à próxima visita do Chefe do Estado às províncias ultramarinas da Guiné e Cabo Verde.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre alterações à Lei Orgânica do Ultramar.  
 Discute na especialidade a proposta de lei relativa à alteração e revisão do Plano de Fomento.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Fala sobre o orçamento instalação de indústrias e preço da energia eléctrica em Macau.  
 Requer a discussão em conjunto dos artigos 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 11.º e 12.º e seus parágrafos da 

proposta de lei sobre actividades gimnodesportivas nas províncias ultramarinas, bem como das 
propostas de substituição da Comissão do Ultramar.  

 Discute na especialidade a mesma proposta de lei.  
 Discute a Conta Geral do Estado, as contas da Junta do Crédito Público e as contas das províncias 

ultramarinas relativas ao ano de 1954.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Regozija-se com a visita do Sr. Subsecretário de Estado do Ultramar a Macau.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Chama a atenção do Governo para a falta de professores liceais no ultramar e em especial para a 

situação do Liceu de Macau.  



 
 

 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Refere-se à situação dos funcionários civis, no activo e aposentados, da província de Macau.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Não regista intervenções.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei destinada a assegurar o funcionamento dos órgãos de Governo do Estado 

Português da Índia.  
 Requer que a discussão na especialidade daquela proposta de lei se faça sobre o texto sugerido pela 

Câmara Corporativa e discute a base I da referida proposta de lei.  
 Associa-se às palavras do Sr. Armando Cândido de congratulação pela elevação ao cardinalato do Sr. D. 

José da Costa Nunes.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Intervém no debate na generalidade sobre as Contas Gerais do Estado.  
 Discute a proposta de lei de alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Trata do problema das transferências de Angola para Macau. Participa no debate do aviso prévio sobre o 

turismo nacional.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Subscreve, com outros Deputados, duas propostas de alteração das bases n e v da proposta de lei sobre 

o regime jurídico dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Henriques Nazaré sobre o problema habitacional 

das classes economicamente débeis do ultramar.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Intervém no debate sobre as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas ao ano de 

1965.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Fala sobre problemas de emissão e circulação de moeda em Macau.  
 Participa no debate das contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.  
 Ocupa-se da situação dos funcionários aposentados.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o estabelecimento de normas tendentes a imprimir 

maior celeridade à justiça penal E Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à 
proposta de lei.  

 Assinala a visita a Macau da Sr. a D. Maria Natália Tomás, filha do Sr. Presidente da República, e do Sr. 
Ministro da Marinha.  


