
AGNELO ORNELAS DO REGO 
Legislaturas: VI, VII, VIII. 
 
Data de nascimento 
 1908-05-10. 
 
Localidade 
 Santa Cruz / Vila Praia da Vitória / Açores. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. 
 
Profissão 
 Conservador do Registo Predial. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Comissão Distrital de União Nacional de Angra do Heroísmo; 
 Vogal do Conselho Municipal de Santa Cruz; 
 Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz; 
 Vereador da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo; 
 Procurador à Junta Geral do Distrito Autónomo de Angra do Heroísmo; 
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VI Angra do Heroísmo Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência Social. 
VII Angra do Heroísmo Política e Administração Geral e Local. 
VIII Angra do Heroísmo Ultramar. 
 
Intervenções parlamentares 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Ocupa-se do centenário da Definição do Dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1954.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre arborização de terrenos.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à colonização das zonas beneficiadas pelas obras de 

fomento hidroagrícola, concluídas ou em curso.  
 Refere-se à situação dos escrivães das execuções fiscais.  
 Fala sobre a assistência de menores a espectáculos públicos.  
 Requer informações de prédios relacionadas com o registo predial.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Refere-se à celebração do centenário de Garrett na ilha Terceira.  
 Pronuncia palavras de homenagem ao patriarca de Lisboa na passagem do 25.º aniversário da elevação 

ao cardinalato do Sr. D. Manuel Gonçalves Cerejeira.  
 Faz considerações acerca da visão e compreensão dos problemas e interesses de Angra do Heroísmo.  
 Salienta as razões do particular júbilo dos povos das ilhas adjacentes relativamente a visita do Chefe do 

Estado brasileiro a Portugal.  
 Chama a atenção do Governo para três necessidades da ilha Terceira: liceu, porto e hospital regional.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Chama a atenção do Governo para a adopção das providências necessárias tendo em vista a sanidade 

moral do povo português.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Nunes Mexia sobre o problema do abastecimento de carnes e seus 

derivados.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Pede ao Governo a construção do porto da ilha Terceira.  
 Refere-se ao 18.º aniversário da coroação do Papa Pio XII.  
 
 
 



VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca da cooperação das instituições de previdência e das 

Casas do Povo na construção de habitações económicas.  
 Pede a elevação a comarca do julgado municipal de Vila da Praia da Vitória.  
 Presta homenagem ao Sr. Tenente-Coronel José Agostinho, chefe do serviço regional de meteorologia 

dos Açores.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Homem de Melo sobre a conjuntura migratória nacional.  
 Aponta a necessidade da construção do porto artificial de Angra do Heroísmo.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Refere-se à venda livre de folhetos e gravuras referentes a filmes cuja exibição é proibida para menores.  
 Refere-se à próxima inauguração da estátua monumental de Cristo-Rei.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de alteração da Constituição Política.  
 Discute o artigo 1.º do projecto de lei do Sr. Carlos Moreira de alteração à Constituição Política.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Faz considerações sobre problemas de interesse para os Açores.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Enaltece o portuguesismo dos açorianos.  
 Agradece ao Governo a providência tomada para a construção do Liceu de Angra do Heroísmo.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Recorda a última visita do Chefe do Estado aos Açores.  
 Refere-se à realização em Lisboa, do Grande Encontro da Juventude.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca do pano Intercalar de Fomento para 1965-1967.  
 Congratula-se com o recente encontro, em Lisboa, de estudantes de Universidades portuguesas e 

espanholas.  


