
ARTUR AUGUSTO FIGUEIROA REGO 
Legislaturas: IV. 
 
Data de nascimento 
 1882-11-09. 
 
Localidade 
 Peniche / Leiria. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina Veterinária pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Médico veterinário; 
 Funcionário público. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico e republicano-conservador. 
 
Carreira político-administrativa 
 Governador Civil de Beja (1915); 
 Deputado por Alcobaça, no sidonismo (1918-1919); 
 Director da ACAP; 
 Presidente da Câmara Regional de Agricultura; 
 Fundador e Presidente do Sindicato Agrícola e da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcobaça; 
 Chefe de Gabinete do Ministro da Agricultura, Eduardo Fernandes de Oliveira (1918); 
 Director geral dos Serviços Pecuários (1927-1931); 
 Membro da Comissão incumbida de propor a organização e regulamentação da fiscalização dos grémios 

alimentícios (1929); 
 Inspector superior da agricultura (1931-1935); 
 Inspector-chefe da Direcção-Geral dos Serviços Pecuários (1937); 
 Director da Federação dos Vinicultores do Centro e Sul de Portugal (1932-1933); 
 Delegado do Governo na União dos Viticultores de Portugal (1937); 
 Presidente da Comissão de estudo dos produtos para a alimentação pecuária (1941-1942). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 
IV Leiria Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Fala sobre assuntos de carácter agrário.  
 Entra no debate acerca da proposta de lei de melhoramentos agrícolas.  
 Envia dois requerimentos, um pedindo informações sobre lenhas, outro sobre produção de leite e 

fábricas de lacticínios.  
 Fala sobre o projecto de lei relativo ao fomento apícola.  
 Apresenta um requerimento pedindo informações sobre exportação de gado cavalar, bovino e outro.  
 Insiste pela satisfação do seu pedido de elementos requeridos ao Ministério da Economia.  
 Fala acerca das Contas Gerais do Estado de 1944.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Refere-se ao problema das lãs nacionais e envia um aviso prévio acerca do assunto.  
 Requer informações respeitantes ao pedido de instalações de fábricas de penteação de lãs e requer 

novas informações sobre quantidades de lãs importadas e existentes em certa data.  
 Deseja que fique consignado no Diário das Sessões que foi sua intenção falar sobre o caso dos 

professores do Instituto Superior de Agronomia, não o tendo feito por, pela declaração do Sr. 
Presidente, ser julgado o caso suficientemente esclarecido.  

 Requer, pelo Ministério da Economia, informações relativas ao fabrico e preços dos tecidos de lãs.  
 Insiste no fornecimento dos elementos que solicitou ao Ministério da Economia.  



 Realiza o seu aviso prévio acerca do problema das lãs.  
 Fala sobre o mesmo assunto, enviando uma moção.  
 Pede para retirar a sua moção.  
 Fala sobre o que se passa no funcionalismo respeitante a admissões, promoções e alterações de 

quadros, desigualdades e injustiças praticadas, de onde a necessidade da revisão de certa legislação, o 
que será objecto de um seu projecto de lei.  

3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Requer, pelo Ministério da Economia, cópia autêntica da sua circular n.º 102, de 24 de Março de 1939.  
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1948.  
 Refere-se à construção da linha férrea transversal entre a linha do Norte e a do Oeste.  
 Envia um aviso prévio no sentido de tratar, em relação com o problema cerealífero, da situação 

económica da pastorícia nacional.  
 Fala sobre, a construção da transversal ferroviária de leste-oeste.  
 Refere-se ao problema cerealífero e a outros agro-pecuários, justificando a criação da Junta de Fomento 

Rural.  
 Envia um requerimento solicitando pela Direcção-Geral dos Serviços Pecuários certas informações 

referentes a efectivos pecuários do arrolamento geral de gados de 1945 à demora na publicação deste e 
quantidade e valor de vários produtos.  

 Requer pela Direcção-Geral dos Serviços Pecuários certas informações sobre vacinação anti-rábica.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1949.  
 Envia um aviso prévio referente ao crédito agrícola mútuo e um requerimento pedindo informações 

relativas ao mesmo crédito.  
 Fala sobre o aviso prévio relativo ao restabelecimento do Ministério da Agricultura.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Nunes Mexia relativo aos assuntos económicos e sociais da produção e 

industrialização da cortiça.  
 Realiza o seu aviso prévio sobre crédito agrícola mútuo e fala sobre o mesmo.  


