
ANTÓNIO DE ALMEIDA PINTO DA MOTA 
Legislaturas: I, II. 
 
Data de nascimento 
 1865-09-28. 
 
Localidade 
 Valença do Minho / Viana do Castelo. 
 
Data da morte 
 1951. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia. 
 
Profissão 
 Engenheiro; 
 Rico proprietário agrícola. 
 
Carreira político-administrativa 
 Deputado pelo Partido Regenerador durante a Monarquia, pelo círculo de Viana do Castelo; 
 Presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Valença; 
 Vogal da Comissão Distrital de Viana do Castelo da União Nacional (1932); 
 Membro do Conselho de Estado (1935). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Participa no debate sobre o Regimento da Assembleia Nacional. 
 Debate o projecto de lei n.º 20, relativo ao Conselho regulador do preço máximo dos géneros 

indispensáveis à vida. 
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Requer, pelo Ministério da Agricultura, nota das quantidades, desde 1 de Julho de 1930 a 30 de Junho 

de 1935, importadas e exportadas de certos cereais e cabeças de gado.  
 Refere-se às declarações feitas pelo Sr. Presidente do Conselho na inauguração da reunião plenária das 

comissões distritais.  
 Faz referências ao que na sessão n.º 50 disse o Sr. Pacheco de Amorim.  
 Saúda a aeronáutica militar e a esquadrilha que vai às colónias.  
 Refere-se ao projecto de lei do Sr. Diniz da Fonseca sobre cultura popular.  
 Insiste pela resposta a um seu requerimento feito na Sessão de 9 de Dezembro de 1935 e requer a 

publicação no Diário das Sessões das notas oficiosas do Sr. Ministro das Finanças, publicadas em 6 de 
Fevereiro do corrente ano e em 14 de Outubro de 1933.  

 Discute o problema da cultura do milho (objecto do aviso prévio do Sr. Pinto de Mesquita).  
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Manifesta o seu reconhecimento pelas palavras do Sr. Presidente a propósito do seu restabelecimento.  
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Envia um aviso prévio acerca da eleição da Mesa da Misericórdia de Valença.  
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Associa-se às palavras do Sr. Presidente de elogio e saudade pelo falecido Deputado Sr. Manuel Fratel.  
 Refere-se a assuntos da lavoura.  
 
 



2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Apresenta um projecto de lei relativo a promoções de oficiais do exército.  
 Refere-se a uma alteração a fazer neste projecto de lei.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Aprecia a proposta de lei que dispensa das condições normais de promoção os oficiais do exército ou da 

armada que sejam Ministros ou Sub-Secretários de Estado.  
 Fala sobre o relatório e parecer acerca das Contas Gerais do Estado de 1939.  
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Refere-se aos preços de vários géneros alimentícios.  
 Fala sobre requisições de milho existente em concelhos do Norte e sobre contrabando.  
 Fala sobre assuntos que se prendem com a produção e aquisição de géneros alimentícios.  
 Manifesta o seu sentimento pelo falecimento do Prof. José Maria Rodrigues e fala no contrabando que 

deve ser combatido.  
 Fala na necessidade de se defender a propriedade, criando a polícia rural, agradece as informações que 

por mandado do Sr. Sub-Secretário da Agricultura um agrónomo lhe forneceu acerca dos preços dos 
legumes nos mercados de Lisboa e pede novas informações sobre outros géneros.  

 Refere-se a umas palavras pronunciadas na sessão anterior pelo Sr. Pires de Lima, a propósito de umas 
outras que proferiu, com relação ao problema dos abastecimentos.  

 Fala, na especialidade, acerca da proposta de lei que cria um imposto sobre os lucros extraordinários de 
guerra.  

 Entra no debate relativo às Contas Gerais do Estado da gerência de 1940.  
 Propõe um voto de agradecimento e de reconhecimento da Assembleia pela acção do Sr. Presidente no 

decurso da II Legislatura, que finda. 


