
ROGÉRIO NOEL PERES CLARO 
Legislaturas: VII, IX, X. 
 
Data de nascimento 
 1921-10-06. 
 
Localidade 
 Setúbal. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Filologia Românica pela Universidade de Lisboa (1943). 
 
Profissão 
 Professor do ensino técnico; 
 Jornalista. 
 
Carreira profissional 
 Iniciou como Professor do Ensino Técnico, em Lisboa e Setúbal; 
 Professor efectivo da Escola Industrial e Comercial de Estremoz, de que foi nomeado Director em 1952; 
 Inicia a sua actividade jornalística em1951. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico. Ainda estudante, foi dirigente da Juventude Escolar Católica; 
 Dirigente do Corpo Nacional de Escutas. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Comissão Distrital da União Nacional de Setúbal; 
 Vogal da Comissão da União Nacional de Estremoz; 
 Subdelegado regional da Ala de Setúbal da Mocidade Portuguesa (1949-1952); 
 Relator da Junta Nacional de Educação; 
 Chefe da secretaria do Grémio do Comércio de Setúbal. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Portalegre Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais 
(Secretário). 

IX Setúbal Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais 
(Secretário). 

X Setúbal Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais 
(Secretário). 

 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Congratula-se com a actividade da Comissão Coordenadora das Obras Públicas no Alentejo na solução 

das crises de trabalho rural.  
 Congratula-se com a criação do Gabinete Técnico-Pedagógico.  
 Aponta os inconvenientes que traz a Estremoz a construção de uma variante na estrada internacional 

que atravessa aquela cidade.  
 Congratula-se com as declarações do Sr. Ministro da Educação Nacional sobre a possibilidade da fusão 

do ciclo preparatório das escolas técnicas com o 1.º ciclo dos liceus e analisa as vantagens desta 
remodelação.  

2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Faz considerações sobre a próxima realização do I Congresso do Ensino Técnico Profissional.  
 Refere-se à acção do Secretariado Nacional de Informação.  
 Requer que pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros lhe sejam fornecidos elementos sobre escolas e 

centros de cultura portugueses no estrangeiro e sobre o número e constituição das colónias lusas em 
terras estranhas.  

 Faz considerações sobre a criação de uma região de turismo no Alto Alentejo.  



 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano director do desenvolvimento urbanístico da 
região de Lisboa.  

 Pede autorização para retirar uma proposta de emenda que apresentara ao n.º 1 da base I da proposta 
de lei sobre o plano director do desenvolvimento urbanístico da região de Lisboa.  

 Aprecia a situação das sociedades de recreio.  
 Faz considerações sobre o ensino técnico e agradece ao Governo a criação de quatro escolas desse en-

sino, em particular a de Montemor.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Pede a criação de um instituto industrial e comercial em Évora.  
 Faz considerações sobre o problema da azeitona e do azeite no Alentejo.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre a reorganização dos desportos. 
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Refere-se à exposição henriquina realizada pelos alunos das escolas técnicas no Secretariado Nacional 

da Informação.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961.  
 Refere-se ao problema das passagens de nível que impedem o trânsito na estrada Lisboa-Elvas.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao plano de construções para o ensino primário.  
 Refere-se à necessidade de prestar auxílio a alguns combatentes da guerra de 1914-1918.  
 Refere-se a assuntos de interesse para a lavoura alentejana.  
 Refere-se a anomalias verificadas em alguns serviços públicos.  
 Acentua a necessidade de intensificar no estrangeiro a propaganda da cultura portuguesa.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Fala acerca das comemorações do 2.º centenário do nascimento de Bocage.  
 Requer vários elementos sobre mestres do ensino técnico profissional.  
 Faz considerações sobre o surto industrial de Setúbal e a crise habitacional consequente.  
 Fala sobre o imposto ad valorem no porto de Setúbal.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Faz considerações sobre a Ponte Salazar.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.  
 Requer vários elementos sobre professores das escolas técnicas do continente em exercício.  
 Trata da dificuldade existente no tráfego de passageiros entre as duas margens do Tejo.  
 Assinala o 40.º aniversário da criação do distrito de Setúbal.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.  
 Volta a falar do problema do imposto ad valorem sobre as mercadorias saídas pelo porto de Setúbal.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.  
 Discute na especialidade aquela proposta de lei.  
 Refere-se à necessidade de um plano geral de aproveitamento turístico do distrito de Setúbal.  
 Pede a abolição do imposto ad valorem sobre as mercadorias exportadas através do porto de Setúbal.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Fala sobre problemas afectos à redacção e publicação do Diário das Sessões e sobre a aplicação do 

imposto ad valorem no porto de Setúbal.  
 Aponta vários meios de difundir a língua portuguesa.  
 Trata de problemas relativos aos mestres e contramestres do ensino técnico profissional.  
 Ocupa-se da aplicação do imposto de transacções.  
 Discute na especialidade a proposta de lei do serviço militar.  
 Chama a atenção do Governo para a necessidade de se criar um instituto industrial e um instituto 

comercial em Setúbal.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o ensino liceal a cargo do Estado.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Refere-se a problemas afectos ao imposto de transacções.  
 Refere-se a melhorias concedidas ao pessoal docente e das secretarias do ensino técnico profissional.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento pedindo a apreciação pela Assembleia dos 

Decretos-Leis n.ºs 48.757 e 48.760.  
 Refere-se à necessidade de se promover a plantação de eucaliptos em terras vagas do distrito de 

Setúbal, nomeadamente na região da Comporta, e de se construir uma cintura de estradas de acesso.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento pedindo a apreciação pela Assembleia do Decreto-

Lei n.º 48.836.  



 Requer da Secretaria de Estado da Agricultura informações sobre a possível extinção do Posto 
Experimental do Vale do Sado.  

 Refere-se à próxima constituição da Fundação Salazar como contribuição para a solução do problema 
habitacional.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma moção relativa à ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 48.757, 
48.760 e 48.886.  

 Participa no debate do aviso prévio dos Srs. Deputados José Alberto de Carvalho e Elísio Pimenta sobre 
a defesa da língua portuguesa e subscreve, com outros Deputados, a moção apresentada no 
encerramento do referido debate.  

 Fala sobre o imposto ad valorem no porto de Setúbal.  
 Expõe pretensões quanto à melhoria de situação de funcionários menores de várias classes.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Refere-se aos motivos que determinaram a suspensão da construção de uma fábrica de lentes de 

correcção visual, em Vendas de Azeitão, no distrito de Setúbal.  
 Requer diversas informações sobre jornais cinematográficos de actualidades portuguesas editados em 

Portugal.  
 Analisa a resposta do Sr. Secretário de Estado da Indústria sobre o caso da suspensão da construção de 

uma fábrica de lentes de correcção visual, em Vendas de Azeitão, no distrito de Setúbal.  
 Defende a actualização dos vencimentos de alguns professores do ensino técnico.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e 

a sociedade moderna.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.  
 2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Congratula-se com a abolição da taxa ad valorem que onerava as mercadorias exportadas pelo porto de 

Setúbal.  
 Requer informações relativas a transportes marítimos entre as duas margens do Tejo.  
 Discute na generalidade as propostas de lei sobre a protecção do cinema nacional e sobre a actividade 

teatral e subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a 
actividade teatral.  

 Intervém na discussão na especialidade da referida proposta de lei.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Moura Ramos faz considerações acerca das medidas tomadas 

pelo Ministério da Educação Nacional para debelar a crise provocada pela subversão universitária.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a protecção do 

cinema nacional.  
 Requer ao Instituto Português de Conservas de Peixe informação relativa à possível existência de sais de 

mercúrio nas conservas de peixe.  
 Preconiza a revisão da situação dos técnicos das juntas autónomas dos portos.  
 Agradece ao Sr. Ministro das Obras Públicas os despachos que permitiram a solução de alguns 

problemas de comunicações no distrito de Setúbal.  
 Faz um aparte à intervenção em que a Sra. D. Custódia Dopes preconiza o incremento do ensino da 

língua portuguesa no ultramar, particularizando aspectos do problema em Moçambique.  
 Fala de aspectos vários das comunicações da capital com a região a sul do Tejo.  
 Refere-se ao encerramento da exposição evocativa de 25 anos de ensino técnico.  
 Subscreve, com outros Deputados, nova proposta de aditamento de uma base ao projecto de lei sobre a 

reabilitação e integração social de indivíduos deficientes e discute na especialidade a referida proposta 
de aditamento.  

 Faz considerações de ordem política a propósito de recentes declarações do Sr. Presidente do Conselho, 
na visita efectuada a Setúbal para encerramento do II Plenário das várias comissões da Acção Nacional 
Popular no distrito.  

 Faz considerações sobre a política da juventude, a propósito da luta por ela sustentada em defesa da 
integridade da Pátria.  

 Faz um aparte a uma intervenção do Sr. Moura Ramos no debate na especialidade da proposta de lei 
sobre liberdade religiosa e discute na especialidade a referida proposta de lei.  

 Aplaude a assinatura do protocolo que estabelece recíproco reconhecimento e melhor aproveitamento 
das actividades promovidas pelos Ministérios das Corporações e do Exército quanto à preparação de 
mão-de-obra qualificada.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração da proposta de lei de imprensa, segundo 
o texto da comissão eventual e discute na especialidade o referido texto.  



 Faz dois apartes à intervenção em que o Sr. Alberto de Alarcão trata de questões de ensino primário 
face ao despovoamento das zonas rurais.  

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Refere-se a assuntos de interesse para o distrito de Setúbal e faz considerações acerca da formação da 

juventude.  
 Requer várias publicações.  
 Refere-se a problemas relativos aos transportes na travessia do Tejo.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação.  
 Refere-se à criação de escolas portuguesas, em França e no Luxemburgo, para os filhos de emigrantes.  
 Requer informações relativas a questões de simplificação burocrática.  
 Refere-se à actuação da Câmara Municipal de Setúbal no sentido de resolver o problema habitacional 

levantado pela existência de inúmeras barracas.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à proposta de lei sobre fomento 

industrial e discute na especialidade a mesma proposta de lei.  
 Requer informações relativas aos professores do Instituto de Cegos de Branco Rodrigues.  
 Participa no debate para apreciação das contas públicas de 1970.  
 Preconiza a duplicação do número de Deputados pelo círculo de Setúbal, com vista à próxima 

legislatura.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Congratula-se com a decisão do Conselho de Ministros de pôr a funcionar vários cursos de Português no 

estrangeiro e solicitar a criação de cursos semelhantes em alguns países de África.  
 Apresenta um requerimento acerca de leitores de Português no estrangeiro.  
 Refere-se a vários problemas de Sesimbra e solicita medidas tendentes ao seu melhor aproveitamento 

turístico.  
 Apresenta uma nata de perguntas acerca das instalações para a Secretaria Notarial de Setúbal.  
 Refere-se à criação do Instituto Politécnico de Setúbal.  
 Subscreve uma proposta de alteração ao Regimento da Assembleia Nacional.  
 Refere-se a uma intervenção do Sr. Deputado Trigo Pereira e analisa diversos problemas da juventude 

portuguesa.  
 Refere-se a vários problemas regionais do distrito de Setúbal, mormente a carências flagrantes na vila 

de Torrão.  
 Refere-se à visita do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros à República da África do Sul e Suazilândia.  
 Regozija-se com a abolição da taxa ad valorem que onerava as mercadorias movimentadas através do 

porto de Setúbal.  
 Dá conta do regozijo das populações do distrito de Setúbal contempladas com o plano de distribuição de 

casas de justiça.  
  Discute na generalidade a proposta de lei de reforma do sistema educativo.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alterações à proposta de lei de reforma do 

sistema educativo.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento e alterações à proposta de lei de 

reforma do sistema educativo.  
 Discute na especialidade a base v da proposta de lei de reforma do sistema educativo.  


