
ANTÓNIO BARTOLOMEU GROMICHO 
Legislaturas: III, V, VI, VII. 
 
Data de nascimento 
 1891-08-24. 
 
Localidade 
 Alandroal / Évora. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura desconhecida. 
 
Profissão 
 Professor do Ensino Secundário. 
 
Carreira profissional 
 Professor e reitor do Liceu de Évora, durante 30 anos (década de 1930 até à década de1960); 
 Reforma-se de professor e reitor de liceu (1960).  
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Comissão Distrital de Évora da União Nacional; 
 Vereador da Câmara Municipal de Évora; 
 Presidente da Comissão Municipal de Turismo de Évora; 
 Vogal da Comissão Municipal de Arte – Arqueologia; 
 Vogal da Comissão de Propaganda da Organização Corporativa. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

III Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 
V Évora Política e Administração Geral e Local. 
VI Évora Política e Administração Geral e Local. 
VII Évora Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Apresenta um projecto de lei que cria uma escola do magistério primário ao sul do Tejo e 

nomeadamente em Évora.  
 Refere-se com palavras de elogio à construção de salas para o ensino primário e insiste pela 

necessidade da criação de uma escola do magistério primário em Évora.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Entra no debate acerca da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1944.  
 Envia um requerimento pedindo certos esclarecimentos pela Caixa das Aposentações. 
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Refere-se a urna circular do Secretariado Nacional da Informação e Cultura Popular dirigida às câmaras 

municipais acerca de verbas a incluir no seu orçamento de turismo para inspecção aos hotéis e pensões.  
 Refere-se de novo ao caso anterior, criticando a resposta às suas considerações do Secretariado 

Nacional da Informação e Cultura Popular.  
 Refere-se à situação dos funcionários aposentados.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1945. Refere-se 

à acção da Emissora Nacional e à localização da regional do sul.  
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Lembra a execução da instalação já indicada de um estúdio da Emissora Nacional em Évora.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Galiano Tavares sobre contratos colectivos de trabalho, Casas do Povo e 

salário familiar.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu sobre a crise do turismo em Portugal, referindo-se 

em especial a Évora.  



 Refere-se à necessidade de não deixar dispensar a biblioteca do conde da Esperança, em Évora.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Refere-se à necessidade de se fixar em lugar condigno o mausoléu do arcebispo de Évora, D. Augusto 

Eduardo Nunes, e ao restauro da Só da mesma cidade.  
 Fala sobre o aviso prévio relativo à Lei de Reconstituição Económica.  
 Refere-se à situação precária dos funcionários dos museus em face da recusa de certa contagem de 

tempo, à compra da Biblioteca da Manizola e às más instalações da Biblioteca Nacional; Torre do Tombo 
e Museu de História Natural da Faculdade de Ciências.  

 Discute na generalidade a proposta de lei de revisão da Constituição e do Acto Colonial.  
 Fala na situação angustiosa e injusta do pessoal dos museus e de outros serviços, no caso de 

aposentação, em que se não conta certo tempo de serviço.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1952.  
 Refere-se à biblioteca da Manizola.  
 Refere-se aos desmandos que por vezes há nos desafios de futebol por parte dos jogadores e do 

público.  
 Faz considerações sobre pontos que interessam ao desenvolvimento do turismo em Portugal, 

justificando nesta parte que haja um hotel de turismo em Évora.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1953, terminando 

por manifestar o desejo de que se compre a biblioteca da Manizola.  
 Responde a uma exposição dos agentes técnicos de engenharia enviada a propósito de umas suas 

afirmações respeitantes a equiparações aos professores primários.  
 Fala no problema da electrificação do Alto Alentejo. 
 Discute a proposta de lei de reorganização da educação física nacional. 
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de receitas e despesas para 1954.  
 Ocupa-se da compra pelo Estado da Biblioteca da Manizola e da sua localização em Évora.  
 Pede ao Governo que faça cessar anomalias que se verificam quanto ao direito à aposentação.  
 Associa-se às manifestações realizadas em Évora de solidariedade para com a igreja do silêncio.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a indústria hoteleira.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1955.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Amaral Neto acerca da necessidade de se modificarem algumas disposições 

do Código da Estrada.  
 Presta homenagem à memória do arcebispo de Évora, D. Manuel Mendes da Conceição Santos.  
 Faz considerações acerca de problemas ligados à electrificação do Alto Alentejo.  
 Anuncia encontrar-se finalmente a biblioteca da Manizola na posse da Biblioteca Pública de Évora.  
 Requer, pelo Ministério do Interior, informações acerca do funcionamento do Tribunal Colectivo dos 

Géneros Alimentícios.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1956.  
 Chama a atenção do, Governo para a necessidade de se uniformizarem as férias menores em todos os 

graus de ensino.  
 Defende o uso da capa e batina como traje académico tradicional.  
 Requer a generalização do debate do aviso prévio do Sr. Abel de Lacerda sobre a situação dos museus, 

palácios e monumentos nacionais e discute o referido aviso prévio.  
 Ocupa-se da exigência, por parte da Administração-Geral do Porto de Lisboa, de uma licença para o 

exercício da pesca desportiva na área da sua jurisdição.  
 Refere-se à reunião do Sr. Ministro da Educação Nacional com os reitores dos liceus.  
 Discute na generalidade as propostas de lei sobre o turismo e sobre a indústria hoteleira.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o turismo.  
 Refere-se à situação dos funcionários que a Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses se propõe 

deslocar, pela concentração em zonas das secções de via e obras.  
 Requer várias informações sobre a rede rodoviária do distrito de Évora.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1957.  
 Critica a situação da rede de estradas nacionais do distrito de Évora.  



 Requer diversas informações sobre as licenças de estacionamento para pescar na área do porto de 
Lisboa.  

 Congratula-se com a melhoria da conduta dos jogadores de futebol em acção nos campos e em especial 
com a correcção demonstrada pelos jogadores do Lusitano de 
Évora.  

 Chama a atenção do Governo para a situação de alguns funcionários aposentados.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1958.  
 Requer informações sobre a indústria hoteleira, movimento de turistas em Portugal e propaganda 

turística.  
 Requer informações sobre o plano de trabalhos para as estradas do distrito de Évora.  
 Ocupa-se do problema das estradas do distrito de Évora.  
 Chama a atenção do Governo para diversos problemas ligados ao turismo e em especial no que respeita 

à indústria hoteleira. 
 Pede ao Governo a restauração da Universidade de Évora.  
 Salienta a importância da Missão Internacional de Arte, realizada em Évora, e a acção desenvolvida pelo 

Grupo Pró-Évora. Chama a atenção do Governo para o problema das instalações do ensino técnico e 
liceal da cidade de Évora.  

 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Refere-se à última revisão dos vencimentos do funcionalismo e pede que seja considerada a situação de 

todos os reformados e aposentados.  
 Requer pelo Ministério das Corporações e Previdência elementos sobre o Sindicato dos Guias e Intér-

pretes.  
 Faz considerações sobre o problema do turismo e agradece ao Governo a criação da escola comercial e 

industrial de Montemor-o-Novo.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Pede, a propósito das comemorações do 4.º centenário da Universidade de Évora, a restauração dos 

estudos universitários nesta cidade ou a instituição de um centro de altos estudos.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1960.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Faz considerações acerca da abolição do direito de contagem do tempo de serviço militar para efeito de 

aposentação e refere-se ao falecimento do antigo Deputado Sr. Camarate de Campos.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961.  
 Agradece ao Sr.  
 Ministro da Saúde e Assistência os subsídios concedidos à Associação Protectora dos Diabéticos Pobres.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano de viação rural.  


