
JUVENAL HENRIQUES DE ARAÚJO 
Legislaturas: I, II, III. 
 
Data de nascimento 
 1892-11-21. 
 
Localidade 
 Funchal / Madeira. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra (1914). 
 
Profissão 
 Professor do ensino secundário e técnico; 
 Advogado; 
 Banqueiro. 
 
Carreira profissional 
 Advogado. 
 Professor do ensino secundário (1931). 
 Dedicando-se ao comércio e à economia, fundou a Casa Bancária Rodrigues Irmãos & C.ª; 
 Dirigiu o Banco da Madeira; 
 Presidiu à Associação Comercial do Funchal. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico. Estudante em Coimbra, foi um dos organizadores da Juventude Católica Portuguesa. 
 
Carreira político-administrativa 
 Deputado pelo Funchal, pelo Centro Católico Português (1922-1925); 
 Vice-presidente da Junta Geral do Funchal; 
 Ajudante o Conservador do Registo Predial da Comarca do Funchal; 
 Delegado do Procurador da República (Interino). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 
III 

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. 
 Participa na discussão da proposta de lei n.º 4, relativa às instituições de previdência social.  
 Discute a proposta de lei sobre a reforma do crédito. 
 Entra no debate, na especialidade, sobre a proposta de lei n.º 3, referente às alterações à Constituição 

Política. 
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Faz considerações sobre a proposta de lei n.º 65, autorização das receitas e despesas para 1936.  
 Discute o contra-projecto de lei do Sr. Diniz da Fonseca, sobre cultura popular.  
 Justifica uma emenda sua ao contra-projecto de lei do Sr. Diniz da Fonseca, relativo à cultura popular.  
 Propõe um aditamento a uma proposta de substituição, da autoria do Sr. José Cabral, relativa a um 

artigo do projecto de lei deste, sobre o acesso a certas funções públicas dos bacharéis em direito.  
 Discute o projecto de lei referente à colocação dos diplomados do ensino técnico profissional.  
 Discute o projecto de lei referente a entrada dos engenheiros nos quadros do Ministério das Obras 

Públicas mediante certas condições.  
 Discute a proposta de lei reorganizando o Ministério da Instrução.  
 Declara que se estivesse presente teria votado a base XIII da proposta de lei que reorganiza o Ministério 

da Instrução.  



 Discute a proposta de lei referente ao Código Administrativo.  
 Refere-se ao projecto de lei que torna feriado o dia 28 de Maio. 
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1937.  
 Discute o decreto-lei n.º 27.804, que reorganiza os serviços de identificação e registo criminal e policial.  
 Fala sobre a proposta de lei respeitante à hidráulica agrícola.  
 Fala sobre a proposta de lei respeitante às Casas dos Pescadores, envia propostas de alteração e 

defende uma proposta de aditamento e defende uma sua proposta de emenda à mesma da proposta de 
lei.  

 Refere-se elogiosamente à nota do Governo publicada acerca da defesa da integridade do Império 
Colonial.  

 Discute a proposta de lei da organização corporativa da agricultura. 
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Fala acerca da proposta de lei referente à autorização das receitas e despesas para o ano de 1938.  
 Fala acerca da proposta de lei referente ao empréstimo de 500.000 contos.  
 Refere-se às provas de amizade manifestadas pela Inglaterra para com Portugal.  
 Fala acerca da proposta de lei sobre o regime administrativo das ilhas adjacentes.  
 Manifesta-se a favor da moção do Sr. Cancela de Abreu acerca da mesma proposta de lei.  
 Fala acerca de várias bases da referida proposta de lei.  
 Fala sobre a proposta de lei que trata da reforma do ensino primário.  
 Refere-se à nota oficiosa do Governo relativa à comemoração do VIII Centenário da Nacionalidade.  
 Fala acerca do decreto-lei n.º 28.592, que aprova o plano de trabalhos para a execução da rede 

complementar das estradas da Ilha da Madeira. 
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Saúda a Obra das Mães pela Educação Nacional e defende tudo quanto se faça em favor da protecção e 

dignificação da família.  
 Fala sobre o projecto de lei relativo à assistência de menores aos cinemas e teatros.  
 Requer informações relativas à situação do livro em Portugal.  
 Refere-se a situação económica da Ilha da Madeira, justificando a publicação do decreto-lei n.º 29.455. 
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Aprecia a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1940.  
 Refere-se à questão da situação do livro em Portugal.  
 Fala sobre o projecto de lei que permite a entrada em Portugal, no ano do 1940, aos portugueses 

residentes no estrangeiro e em situação militar irregular.  
 Fala sobre as Contas Gerais do Estado da gerência de 1938. 
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Aprecia a proposta de lei de receitas e despesas para 1941.  
 Fala acerca do decreto-lei n.º 30.951, que insere várias disposições relativas à habilitação para o 

exercício do magistério oficial primário.  
 Profere palavras de aplauso ao editorial do «Diário de Notícias» para que Portugal seja um asilo para as 

crianças estrangeiras vítimas da guerra.  
 Fala sobre o relatório e parecer relativos às contas da Junta do Crédito Público de 1939. 
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Refere-se à reeleição do Sr. Presidente da República.  
 Manifesta-se a favor do requerimento do Sr. Ângelo César para imediatamente se passar à votação do 

projecto de lei que, concede a patente de vice-almirante honorário a João de Azevedo Coutinho. 
 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Presta as suas homenagens ao Sr. Doutor José Alberto dos Reis pela sua eleição para Presidente da 

Assembleia.  
 Entra na discussão da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1943.  
 Salienta a importância da remessa pela Academia Brasileira a Academia das Ciências das primeiras 

provas tipográficas do vocabulário organizado em concordância com esta.  
 Fala sobre a proposta de lei referente à fiscalização das sociedades por acções.  
 Entra no debate do decreto-lei n.º 32.720, que modifica o regime de atribuição, no ensino superior, das 

bolsas de estudo, da isenção e redução de propinas e alarga o número destes dois últimos benefícios. 
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 



 Discute a proposta de lei relativa à Convenção Ortográfica Luso-Brasileira.  
 Sugere, atenta a importância da referida proposta de lei, que a votação se faça de pé.  
 Discute a proposta de lei do Estatuto da Assistência Social.  
 Fala sobre as contas da Junta do Crédito Público de 1942. 
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1945.  
 Fala elogiosamente da acção educativa da obra salesiana, a propósito da comemoração cinquentenária.  
 Entra na discussão, na generalidade, da proposta de lei de construções de casas de renda económica.  
 Refere-se às caixas económicas.  
 Entra no debate acerca das contas da Junta do Crédito Público de 1943.  
 Entra no debate acerca das alterações à Constituição Política e ao Acto Colonial. 


