
VÍTOR MANUEL PIRES AGUIAR E SILVA 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1939-09-15. 
 
Localidade 
 Penalva do Castelo / Viseu. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Filologia Românica pela Universidade de Coimbra (1962); 
 Doutoramento em Letras pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Professor Universitário. 
 
Carreira profissional 
 2.º Assistente da Universidade de Coimbra (1962); 
 Rico percurso na área de Letras, com deslocações ao estrangeiro, para investigação e participação em 

Congressos e Colóquios da sua especialidade, como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Coimbra Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
XI Coimbra Política e Administração Geral e Local. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Requer informações sobre categorias e remunerações do professorado, universitário e sobre bolseiros 

brasileiros em Universidades metropolitanas.  
 Refere-se aos tumultos estudantis e outros problemas que afectam a Universidade portuguesa.  
 Congratula-se com a anunciada revisão da situação dos assistentes universitários.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e 

a sociedade moderna e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de moção relativa ao referido 
aviso prévio.  

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Subscreve, com o Sr. Duarte do Amaral e outros Deputados, um projecto de lei de revisão 

constitucional.  
 Faz considerações sobre os problemas levantados pela projectada construção de um hotel em 

determinado local da cidade de Coimbra.  
 Manifesta-se contra os recentes acontecimentos que têm perturbado a vida universitária.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a protecção do 

cinema nacional.  
 Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa.  
 Subscreve as propostas de alteração à referida proposta de lei apresentadas pela comissão eventual.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente a lei de imprensa.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Faz considerações sobre a política portuguesa a propósito do discurso do Sr. Presidente do Conselho em 

28 de Fevereiro.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Analisa a reforma da Universidade e os problemas do ensino, nomeadamente as perturbações ocorridas 

na vida universitária.  
 Apresenta o relatório da Comissão de Educação sobre a proposta de lei de reforma do ensino.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alterações, aditamento e substituição à proposta 

de lei de revisão do sistema educativo, que discute, na generalidade.  
 
 
 



XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Discute a moção apresentada pelo Sr. Deputado Neto Miranda em nome e como presidente da Comissão 

do Ultramar. 


