
ELEUTÉRIO GOMES DE AGUIAR 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1940-10-05. 
 
Localidade 
 Funchal / S. Gonçalo / Ilha da Madeira. 
 
Habilitações literárias 
 Cursos Geral do Comércio e a Secção Preparatória dos Institutos  
 Comerciais; 
 Curso do Magistério Primário; 
 Exame de Estado (1961). 
 
Profissão 
 Professor do ensino primário. 
 
Carreira profissional 
 Director do Instituto de Surdos do Funchal (1965); 
 Ingressou nos Serviços Técnicos do Instituto de Assistência a Menores, na categoria de Orientador 

Pedagógico do Ensino Especializado. 
 
Perfil político 
 Católico, desde muito cedo ligado a movimentos e organizações sócio-religiosas. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Funchal Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
XI Funchal Trabalho e Previdência, Saúde e Assistência. 
 
Intervenções parlamentares 
X LEGISLATURA (1969-1973) 
1.ª Sessão legislativa (1969-1970) 
 Congratula-se com a visita do Sr. Presidente do Conselho ao distrito do Funchal.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.  
 Trata do problema da democratização do ensino em Portugal.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Camilo de Mendonça sobre o problema da emigração no Nordeste 

Transmontano.  
 Salienta vários aspectos do abastecimento público no distrito do Funchal, designadamente no sector 

agro-pecuário, como suporte da indústria do turismo.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e 

a sociedade moderna.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de moção relativa ao referido aviso prévio.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a três bases do texto sugerido pela Câmara 

Corporativa para a proposta de lei sobre a circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas entre o 
continente e as ilhas adjacentes.  

 Discute na generalidade a referida proposta de lei.  
 Subscreve, com outros Deputados, nova proposta de emenda ao texto da Câmara Corporativa relativo à 

referida proposta de lei e uma proposta de aditamento ao mesmo texto.  
 Discute na especialidade a referida proposta de lei.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Dias das Neves sobre vários problemas relativos ao ensino.  
2.ª Sessão legislativa (1970-1971) 
 Refere vários problemas das ilhas adjacentes, nomeadamente da Madeira.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1971.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Leal de Oliveira no debate na generalidade da proposta de lei sobre 

a protecção do cinema nacional.  
 Faz considerações acerca dos contratos colectivos de trabalho e outros problemas de previdência social.  



 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre a protecção do 
cinema nacional.  

 Requer exemplares do relatório e contas da Comissão Distrital de Assistência do Funchal, relativos aos 
anos de 1965 a 1970.  

 Faz um aparte a intervenção em que o Sr. Valente Sanches faz considerações sobre problemas do 
ensino primário.  

 A propósito da visita do Sr. Subsecretário de Estado do Planeamento Económico à Madeira, faz 
considerações sobre diversos problemas daquele arquipélago, dentro de uma política de 
desenvolvimento regional.  

 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao projecto de lei sobre a reabilitação e 
integração social de indivíduos deficientes.  

 Discute na generalidade o referido projecto de lei.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a votação da revisão 

constitucional se faça sobre o texto sugerido pela comissão eventual.  
 Refere-se à visita do Sr. Ministro das Corporações e Previdência Social e da Saúde e Assistência ao 

Brasil.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional e subscreve, 

com outros Deputados, uma proposta de nova redacção de uma alínea da Constituição.  
 Trata de problemas de remunerações e reforma dos regentes escolares.  
3.ª Sessão legislativa e Extraordinária (1971-1972) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Refere-se a alguns problemas da economia madeirense, especialmente à produção e comércio de 

banana.  
 Faz um aparte à intervenção fim que o Sr. Agostinho Cardoso se refere ao perigo de poluição que pode 

advir do pipeline existente frente à praia de Porto Santo.  
 Refere-se, em termos elogiosos, à experiência em curso Centro de Recuperação da Machava, na 

periferia de Lourenço Marques.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação e subscreve, com outros Deputados, 

a moção com que é encerrado o debate do aviso prévio.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo à proposta de lei 

sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros.  
 Faz considerações a propósito da recente aprovação do Plano Director da Cidade do Funchal.  
4.ª Sessão legislativa (1972-1973) 
 Refere-se à visita do Chefe do Estado à ilha da Madeira.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Deputado Carvalho Conceição acerca da sua intervenção sobre 

problemas escolares.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei de autorização das 

receitas e despesas para 1973.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Deputado Agostinho Cardoso acerca de problemas do ensino na 

Madeira.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração e discute na especialidade as alterações 

ao Regimento da Assembleia Nacional.  
 Tece algumas considerações acerca de problemas respeitantes ao arquipélago da Madeira e às medidas 

governamentais.  
 Tece algumas considerações de agradecimento a propósito da revisão da política de transportes aéreos 

da ilha da Madeira e da assistência médica na ilha de Porto Santo.  
 Faz um aparte à discussão na generalidade do Sr. Peres Claro acerca da proposta de lei do sistema 

educativo.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de reforma do sistema educativo e 

subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à mesma proposta de lei.  
 
XI LEGISLATURA (1973-1974) 
1.ª Sessão legislativa  
 Intervém no debate, na generalidade, da proposta de lei sobre o IV Plano de Fomento.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1974.  
 Intervém na discussão na generalidade da proposta de lei acerca do regime do condicionamento do 

plantio da vinha. 
 Ocupa-se de alguns aspectos da actual conjuntura económico-social madeirense. 


