
MARIA LUÍSA DE SALDANHA DA GAMA VAN ZELLER 
Legislaturas: II, III, IV. 
 
Data de nascimento 
 1906-12-16. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Data da morte 
 1983-03-04. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina pela Universidade de Lisboa (1932). 
 
Profissão 
 Médica. 
 
Carreira profissional 
 Assistente voluntária de Clínica Cirúrgica do Hospital Escolar (1932); 
 Médica Interna dos Hospitais Civis de Lisboa; 
 Assistente do Instituto Português de Oncologia; 
 Directora do Instituto Maternal; 
 Directora da Maternidade Alfredo da Costa; 
 Assistente estrangeira na Faculdade de Medicina de Paris. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católica convicta. Presidente Geral da Juventude Universitária Católica Feminina. 
 
Carreira político-administrativa 
 Comissária-adjunta da Mocidade Portuguesa Feminina (1938); 
 Membro da Comissão Executiva da Obra das Mães pela Educação Nacional; 
 Subdirectora e depois Directora-Geral de Saúde (1963-1971); 
 Membro do Conselho de Acção Social. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 
II 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

IV Lisboa Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Fala sobre o projecto de lei relativo à assistência de menores aos cinemas e teatros. 
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Fala acerca do decreto-lei n.º 30.135, que trata da orientação e coordenação dos estabelecimentos de 

educação para o serviço social. 
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Não regista intervenções.  
 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Entra no debate acerca da proposta de lei relativa ao Estatuto da Assistência Social.  
 



3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Fala sobre a proposta de lei de assistência psiquiátrica.  
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Discute a proposta de lei de organização hospitalar, enviando emendas.  
 Pede licença para retirar uma sua proposta de emendas às disposições da mesma proposta de lei.  
 Discute o decreto-lei n.º 35.426, que trata do recenseamento eleitoral.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Discute a proposta de lei que reorganiza o ensino técnico profissional e refere-se a uma base nova a 

seguir à XXVI da referida proposta de lei.  
 Aprecia as Contas Gerais do Estado de 1945. 
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Discute as contas gerais do Estado do ano de 1946. 
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Discute a proposta de lei relativa à luta contra as doenças contagiosas.  
 Agradece as palavras que lhe dirigiu o Sr. Mário de Figueiredo a propósito de ter falado acerca da dita 

proposta de lei.  
 Deseja que fique registado no Diário das Sessões que foi aprovada por unanimidade a proposta de 

substituição apresentada pela Comissão do Trabalho da base XV da dita proposta de lei.  


