ALBERTO HENRIQUES DE ARAÚJO
Legislaturas: IV, V, VI, VII, VIII, IX.
Data de nascimento
 1903-03-03.
Localidade
 Funchal / Madeira.
Data da morte
 1980-03-01.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra.
Profissão
 Advogado;
 Jornalista.
Carreira profissional
 Trabalhava na Madeira para a firma Blandy Brothers (década de 1940);
 Presidente da Associação Comercial do Funchal;
 Membro delegado da Ordem dos Advogados do Funchal.
Carreira político-administrativa
 Presidente da Comissão Distrital do Funchal da União Nacional;
 Vogal do Conselho Municipal do Funchal;
 Vogal da Junta Autónoma dos Portos do Arquipélago da Madeira.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
IV
Funchal
V
Funchal
VI
Funchal
VII
Funchal
VIII
Funchal
IX
Funchal

Comissões
Trabalho e Previdência, Saúde e Assistência.
Finanças.
Finanças.
Finanças.
Finanças.
Finanças.

Intervenções parlamentares
IV Legislatura (1945-1949)

1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)











Fala sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1946.
Refere-se à entrega de uma mensagem ao Sr. Presidente do Conselho e ao convite para visitar a ilha da
Madeira.
Entra no debate acerca do aviso prévio relativo à marinha mercante.
Fala sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1946.
Refere-se ao que disse da primeira vez ena que falou a propósito das referências feitas às suas palavras
pelo Sr. Alberto Cruz.
Entra no debate da proposta de lei de organização hospitalar e fala sobre a sua moção relativa à mesma
proposta de lei.
Chama a atenção para a falta de policiamento da Costa do Sol.
Fala acerca dos acordos aéreos entre os Governos de Portugal e da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.
Entra no debate acerca do aviso prévio respeitante à marinha mercante.
Fala acerca das Contas Gerais do Estado de 1944.

2.ª Sessão Legislativa (1946-1947)



Chama a atenção para a conveniência de se abreviar o processo da concessão do visto consular de que
precisam os estrangeiros em visita de turismo à ilha da Madeira.
Entra no debate acerca do aviso prévio do Sr. Bustorff da Silva sobre o problema monetário português.



Refere-se à necessidade de se olhar para a precária situação do Hospital da Santa Casa da Misericórdia
do Funchal, que deve ser devidamente considerada dentro do que se projecta sobre organizações
hospitalares.

3.ª Sessão Legislativa (1947-1948)












Refere-se ao problema do porto do Funchal e às comunicações aéreas da ilha da Madeira com o resto
do Mundo.
Envia uma proposta, que justifica, no sentido e de acordo com o parecer da comissão dos Negócios
Estrangeiros, de ser concedida autorização para a cedência de terrenos em Lourenço Manques
destinados à construção da residência do cônsul britânico.
Refere-se ao decreto-lei que criou a Comissão Superior do Comércio Interno e aos acordos monetários
celebrados entre Portugal e a Inglaterra, especialmente ao último.
Refere-se ao Decreto n.º 36.820, relativo à criação de receitas destinadas a ocorrer às necessidades da
assistência nos distritos insulares e ao Decreto n.º 36.819 sobre a emigração de trabalhadores
portugueses naturais e residentes no arquipélago da Madeira.
Responde ao Sr. Albano de Magalhães acerca das suas observações respeitantes à base X do parecer da
Câmara Corporativa ao projecto de lei sobre o problema da habitação.
Refere-se à base X-A do parecer da Câmara Corporativa à proposta de lei referente ao problema da
habitação.
Declara não se opor a uma proposta de eliminação de uma palavra da alínea b) da base X-A do parecer
da Câmara Corporativa à proposta de lei referente ao problema da habitação.
Refere-se às propostas de alteração referentes à base XVI do parecer da Câmara Corporativa à proposta
de lei relativa ao mesmo problema.
Refere-se a um aditamento do Sr. Antunes Guimarães à parte final do n.º 2.º da base XVI-A do parecer
da Câmara Corporativa à mesma proposta de lei.

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949)




Manifesta-se pela existência de um campo de jogos desportivos na Madeira.
Discute o projecto de lei do Sr. Antunes Guimarães sobre guarda rural, fomento da caça e pesca
desportivas.
Discute a proposta de lei relativa à exploração portuária.

V Legislatura (1949-1953)

1.ª Sessão Legislativa (1949-1950)





Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1950, referindo-se a
assuntos de carácter económico e financeiro e ao Plano Marshall.
Refere-se com aplauso ao aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu sobre a crise do turismo, assunto
este muito importante para o continente e para a ilha da Madeira, que representa.
Agradece o interesse manifestado peio Sr. Ministro das Obras Públicas pela ilha da Madeira quando da
sua visita a esta para estudo dos seus problemas.
Discute as Contas Gerais do Estado relativas a 1948.

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951)





Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1951.
Pala sobre o aviso prévio relativo a execução da Lei de Reconstituição Económica.
Fala sobre a proposta de lei que autoriza o Governo a emitir um empréstimo de 300:000 contos.
Responde a umas palavras do Sr. Ribeiro Casais, que depreendeu dirigiram-se à ilha da Madeira, acerca
do emprego de línguas estranhas ao português.

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952)






Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1952.
Discute o Protocolo Adicional ao Tratado do Atlântico Norte sobre a adesão da Grécia e da Turquia ao
mesmo Tratado.
Fala na viagem inaugural, do novo paquete Vera Cruz, consequência da renovação da nossa marinha
mercante, e que pertence à Companhia Colonial de Navegação, que bem merece elogios pela sua acção
a favor dessa renovação, e lamenta que o paquete não toque, na ida, na Madeira.
Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas ao ano de 1950.

4.ª Sessão Legislativa (1952-1953)





Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1958.
Manifesta o seu apoio às considerações do Sr. Melo Machado sobre o problema vinícola, referindo-se em
especial aos vinhos da Madeira.
Discute as Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público de 1951.

VI Legislatura (1953-1957)

1.ª Sessão Legislativa (1953-1954)






Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1954.
Requer informações sobre telefones, em especial relacionadas com a ilha da Madeira.
A propósito da transmissão de poderes ao novo Chefe do Estado francês, formula votos pelas
prosperidades e grandeza da França.
Refere-se ao problema da exportação do vinho da Madeira.
Discute as Contas Gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público relativas ao ano de 1952.
Põe em relevo a importância da ampliação e apetrechamento do porto do Funchal.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre a indústria hoteleira.








Usa da palavra sobre o Tratado de Amizade e Consulta Luso-Brasileiro.
Discute vários artigos da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1955.
Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca dos problemas vitivinícolas.
Refere-se à próxima visita do Chefe do Estado à Madeira.
Aprecia o pedido de autorização para o Chefe do Estado se ausentar para Inglaterra.
Discute na especialidade a proposta de lei relativa à alteração e revisão do Plano de Fomento.





Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1956.
Chama a atenção do Governo para as dificuldades que atravessa o comércio do Funchal.
Chama a atenção do Governo para a urgência em dotar a Madeira dos meios necessários para socorrer
náufragos.
Aprecia o Acordo Cultural entre Portugal e o Reino da Bélgica e envia para a Mesa uma proposta de
resolução.
Faz considerações sobre a última reunião da O. E. C. E., onde Portugal esteve representado.
Requer a generalização do debate do aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre o problema do nosso
comércio externo.
Discute este aviso prévio.
Refere-se ao problema das comunicações com a ilha da Madeira.
Chama a atenção do Governo para a necessidade de melhorar os serviços dos correios, telégrafos e
telefones da Madeira, incluindo a automatização da rede telefónica do Funchal.





2.ª Sessão Legislativa (1954-1955)

3.ª Sessão Legislativa (1955-1956)








4.ª Sessão Legislativa (1956-1957)









Informa a Assembleia da extensão dos estragos causados pelo temporal na ilha da Madeira e agradece
as providências do Governo e de diversas entidades oficiais e particulares.
Solicita ao Governo a construção dum aeródromo na ilha da Madeira.
Faz considerações sobre uma moção apresentada na Comissão de Curadorias das Nações Unidas acerca
de territórios não autónomos.
Ocupa-se do problema das comunicações aéreas com a ilha da Madeira e insiste na necessidade da
construção de um aeródromo.
Presta homenagem à memória de D. António Manuel Pereira Ribeiro, bispo do Funchal.
Discute o aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o problema económico português.
Aprecia o pedido de autorização para o Chefe do Estado visitar oficialmente o Brasil.
Agradece ao Governo o interesse manifestado na satisfação de algumas aspirações da população
madeirense.

VII Legislatura (1957-1961)

1.ª Sessão Legislativa (1957-1958)






Ocupa-se dos problemas que interessam à vida e à economia da ilha da Madeira.
Requer indicação da data provável da inauguração oficial da rede telefónica automática do Funchal.
Congratula-se com a visita à Madeira da esposa do Chefe do Estado da Espanha, acompanhada de
outras personalidades.
Discute as Contas Gerais do Estado da metrópole e do ultramar relativas a 1956.
Congratula-se com a inclusão no II Plano de Fomento da verba para a construção de um aeródromo na
ilha da Madeira e aponta a necessidade de ser resolvido o problema da hospitalização na mesma ilha.

2.ª Sessão Legislativa (1958-1959)





Faz considerações sobre o problema das comunicações aéreas com a Madeira.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a nacionalidade portuguesa.
Refere-se à intensificação dos trabalhos relativos ao projecto e construção dos aeródromos da Madeira e
Porto Santo.
Refere-se ao problema hospitalar da Madeira.



Refere-se à visita da princesa Margarida, de Inglaterra.




Chama a atenção do Governo para os mais instantes problemas da Madeira.
Requer pelo Ministério das Comunicações informações relativas à construção de um aeródromo em
Santa Catarina, na ilha da Madeira.
Associa-se às palavras do Sr. Virgílio Cruz sobre a redução dos direitos de importação de vinho do Porto
em Inglaterra, que entende ser também extensiva aos vinhos da Madeira.
Aprecia o Acordo de Estocolmo sobre o Mercado Livre.
Usa da palavra na sessão de homenagem ao Infante D. Henrique.

3.ª Sessão Legislativa (1959-1960)





4.ª Sessão Legislativa (1960-1961)





Ocupa-se das comunicações aéreas e marítimas com a ilha da Madeira.
Usa da palavra sobre o assalto ao paquete «Santa Maria».
Refere-se ao encerramento do consulado da Venezuela no Funchal.
Chama a atenção do Governo para vários problemas que interessam à Madeira, entre os quais o do
custo da vida.

VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)




Refere-se ao problema hospitalar da Madeira.
Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.
Discute as Contas Gerais do Estado e as das províncias ultramarinas referentes a 1960.



Faz considerações sobre melhoramentos realizados e a realizar na Ilha do Porto Santo.




Ocupa-se do problema das comunicações aéreas e marítimas nas ilhas da Madeira e de Porto Santo.
Trata de problemas de interesse para a agricultura da Madeira, designadamente do cultivo da cana
sacarina.
Fala sobre a necessidade do estabelecimento de zonas francas em portos portugueses, nomeadamente
no do Funchal.
Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) e as contas da Junta do
Crédito Público referentes a 1962.
Agradece ao Sr. Ministro das Finanças o despacho de autorização do aumento da área da cultura de
cana sacarina na ilha da Madeira e congratula-se com a próxima visita do Sr. Ministro da Economia
àquela ilha.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)





4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)







Ocupa-se da visita do Chefe do Estado à Madeira e das comunicações aéreas e marítimas com aquele
arquipélago.
Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1965.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração ao artigo 15.º da mesma proposta de lei.
Presta homenagem à memória de sir Winston Churchill a propósito da sua morte.
Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado, (metrópole e ultramar) e da Junta do Crédito
Público relativas a 1963.

IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)



Discute na especialidade os artigos 21.º e 25.º da proposta da Lei de Meios para 1966 e subscreve com
outros Deputados uma proposta de aditamento ao artigo 23.º da mesma proposta de lei.
Agradece um voto de pesar pelo falecimento de sua mãe.
Dá esclarecimentos sobre as viagens do navio Funchal, em aparte a uma intervenção do Sr. Valadão dos
Santos acerca das comunicações marítimas e aéreas dos Açores.
Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1964.





Trata de assuntos de interesse para a Madeira.
Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.
Fala sobre a instituição do dia da Comunidade Luso-Brasileira.




Trata de assuntos de interesse para a Madeira.
Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.





2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)








Fala sobre a instituição do dia da Comunidade Luso-Brasileira. Discute na generalidade a proposta de lei
relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de vários artigos da proposta de lei de
autorização das receitas e despesas para 1968.
Participa no debate das contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.
Congratula-se com a inclusão no III Plano de Fomento dos estudos para a criação de um porto franco
na Madeira.
Faz considerações sobre a visita do Chefe do Estado à Guiné e a Cabo Verde.
Refere-se à visita de uma missão de parlamentares britânicos ao nosso país.

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)




Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1969 e subscreve,
com outros Deputados, uma proposta de supressão num artigo da mesma proposta de lei.
Discute na generalidade a ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 48.757, 48.760 e 48.836.
Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1967.

