
AMÉRICO CORTÊS PINTO 
Legislaturas: V, VI, VII. 
 
Data de nascimento 
 1896-03-14. 
 
Localidade 
 Leiria. 
 
Data da morte 
 1979. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina pela Universidade de Coimbra (1920). 
 
Profissão 
 Médico. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico. Vice-presidente da Associação dos Médicos Católicos; 
 Monárquico. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Comissão Distrital de Leiria da União Nacional; 
 Vereador da Câmara Municipal de Lisboa; 
 Inspector de Saúde Escolar; 
 Vogal das Comissões de Literatura e Espectáculos Infantis e de Censura aos Espectáculos. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Leiria Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
VI Leiria Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
VII Viseu Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Faz considerações acerca da estátua a erigir ao Santo Condestável.  
 Usa da palavra para explicações a propósito de passagens do discurso do Sr. Ribeiro Casais sobre a 

estátua do Santo Condestável feito em referência à sua intervenção no assunto.  
 Faz considerações sobre a necessidade da criação de uma comissão para o estudo e distribuição de 

energia atómica e a sua admissão no organismo internacional.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Sousa de Câmara relativo ao problema da investigação científica em 

Portugal.  
 Discute a proposta de lei sobre a reforma do ensino das belas-artes e envia uma proposta de emenda à 

respectiva base VI, que retira posteriormente.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Como membro da Câmara Municipal de Lisboa agradece as palavras do Sr. André Navarro a propósito de 

umas referências do Sr. Mendes do Amaral acerca da construção em Lisboa de um frigorífico com 
funções em parte de matadouro.  

 Discute na generalidade a proposta de lei de revisão da Constituição e do Acto Colonial.  
 Discute o projecto de lei relativo ao aditamento de um artigo na Constituição sobre a defesa da língua.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Profere palavras de homenagem à memória da rainha D. Amélia de Orléans e Bragança.  
 Refere-se ao Decreto-Lei n.º 38.964, que regula a assistência de menores aos espectáculos públicos, e 

ao Decreto-Lei n.º 38.968, que promove a maior expansão do ensino primário.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Responde ao Sr. Jacinto Ferreira acerca do que corre sobre o mandado de despejo pela Câmara 

Municipal de Lisboa de estabelecimentos localizados em vãos das escadas.  



VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Fala acerca da assistência de menores a espectáculos públicos.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a indústria hoteleira.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Usa da palavra para homenagear Garrett no dia do centenário da sua morte.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1955.  
 Pede a revogação do § 2.º do artigo 104.º do Regulamento dos Correios.  
 Faz considerações acerca do projecto de alteração da arquitectura do Terreiro do Paço.  
 Refere-se ao problema da paralisia infantil.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Abel de Lacerda sobre a situação dos museus, palácios e monumentos 

nacionais.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre a instituição das Corporações.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Esclarece o Sr. Marques Teixeira acerca da acção do Governo relativamente ao problema da literatura 

infantil e juvenil.  
 Requer que lhe seja fornecido o relatório da campanha de regas da obra do Lis em 1955.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de alteração à Constituição Política.  
 Discute o artigo único do seu projecto de lei de alteração à Constituição Política.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Refere-se ao triunfo económico e diplomático alcançado pelo Sr. Secretário de Estado do Comércio nas 

assembleias da Organização Europeia de Cooperação Económica.  
 Refere-se à morte do poeta António Correia de Oliveira.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Discute o projecto de lei do Sr. Santos Bessa acerca de períodos de evicção escolar por virtude de 

doenças infecto-contagiosas.  


