
GASTÃO CARLOS DE DEUS FIGUEIRA 
Legislaturas: II, V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1896-11-09. 
 
Localidade 
 Funchal / Madeira. 
 
Data da morte 
 1957. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Juiz do Tribunal do Trabalho do Funchal. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia do Funchal da União Nacional; 
 Vice-presidente da Comissão Distrital do Funchal da União Nacional; 
 Presidente da Câmara Municipal do Funchal (1931-1934). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

II Não existiam círculos nem Comissões permanentes.  
V Funchal Membro do Conselho Administrativo. 
VI Funchal Membro do Conselho Administrativo. 
 
Intervenções parlamentares 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Refere-se à Ilha da Madeira, no que importa à necessidade de atender à sua situação económica.  
 Refere-se à isenção de direitos de importação dos materiais necessários à indústria de bordados.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Fala sobre a publicação do Estatuto dos Tribunais do Trabalho, Código de Processo e tabela das custas 

nos mesmos tribunais, felicitando S. Ex.ªs o Presidente do Conselho e Sub-Secretário das Corporações 
por essa publicação.  

4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Não regista intervenções.  
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Refere-se ao acto eleitoral realizado na ilha da Madeira pela notável concorrência que teve e ao 

problema florestal da mesma ilha, que urge ser resolvido.  
 Requer, pelo Ministério da Economia, um exemplar do plano de repovoamento florestal da Madeira e o 

respectivo parecer da Câmara Corporativa.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu sobre a crise do turismo em Portugal.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Refere-se ao decreto publicado relativo ao plano de repovoamento florestal do distrito do Funchal, a 

portos e comunicações aéreas e ainda à conveniência de o Sr. Ministro da Economia visitar aquele 
distrito, para melhor conhecimento directo de certos problemas que necessitam de solução adequada.  

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 



VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a indústria hoteleira. 
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Presta homenagem à memória do escultor Francisco Franco.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Almeida Garrett acerca da protecção à família.  
 Refere-se à próxima visita do Chefe do Estado à Madeira.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Refere-se ao significado da visita do Chefe do Estado à Madeira.  
 Chama a atenção do Governo para o desenvolvimento da delinquência infantil no Funchal.  
 Congratula-se com o facto de o Sr. Ministro da Justiça ter ordenado um inquérito sobre o 

desenvolvimento da delinquência infantil na Madeira.  
 Discute na generalidade as propostas de lei sobre o turismo e a indústria hoteleira.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Agradece ao Governo e à Fundação Calouste Gulbenkian o auxílio prestado para minorar os efeitos do 

temporal na ilha da Madeira.  
 Agradece ao Governo a concessão do fornecimento de combustíveis líquidos à navegação no porto do 

Funchal.  


