
ÁLVARO HENRIQUES PERESTRELO DE FAVILA VIEIRA 
Legislaturas: I, II, III, IV. 
 
Data de nascimento 
 1902-11-08. 
 
Localidade 
 S. Pedro / Funchal / Ilha da Madeira. 
 
Data da morte 
 1963-12-02. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa (1925). 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Carreira político-administrativa 
 Governador substituto do Funchal (1930-1934); 
 Presidente da Comissão Distrital do Funchal da União Nacional; 
 Comandante de Lança da Legião Portuguesa. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

IV Funchal Obras Públicas e Comunicações. 
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Discute a ratificação do decreto-lei n.º 26.350, que estabelece um novo regime de liquidação de 

propriedades do Estado no Funchal. 
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Dá conta à Assembleia da sua missão, com mais dois Srs. Deputados, de representarem aquela nos 

funerais das vítimas do desastre do Porto de Mós e comunica os agradecimentos das autoridades locais.  
 Refere-se elogiosamente, a propósito das manifestações pelo 28 de Maio, à Mocidade e à Legião 

Portuguesa. 
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Fala acerca da proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1938.  
 Fala sobre a proposta de lei referente ao regime administrativo das ilhas adjacentes.  
 Fala acerca do decreto-lei n.º 28.592, que aprova o plano de trabalhos para a execução da rede 

complementar das estradas da Ilha da Madeira. 
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Refere-se à maneira como correm os serviços de verificação ou revisão das bagagens de passageiros no 

cais de Santos, no espaço da Empresa Insulana de Navegação.  
 Manifesta os seus agradecimentos ao Sr. Subsecretário de Estado das Finanças e Director Geral das 

Alfândegas pela atenção que prestaram a essa sua referência. 
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Refere-se ao problema do transporte de emigrantes para o Brasil, nas condições em que é feita.  
 Saúda a imprensa pela sua meritória campanha de orientação da opinião pública.  
 Ocupa-se da crise da Madeira.  
 Refere-se ao decreto-lei que trata da reforma administrativa das ilhas adjacentes.  



3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Refere-se ao falecimento do Sr. Deputado Botelho Neves com palavras de saudade. 
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Ocupa-se da situação da Madeira, no seu aspecto económico-social, e, com relação ao que foi dito sobre 

os acontecimentos de Timor, manifesta os sentimentos de solidariedade que une aquela Ilha, como as 
dos Açores, à metrópole. 

 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Congratula-se, em seu nome e no da Madeira, pelas manifestações que houve de homenagem aos Srs. 

Presidentes da República e do Conselho.  
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Refere-se ao problema florestal do arquipélago da Madeira.  
 Refere-se ao problema das ligações aéreas do mesmo arquipélago.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Associa-se às palavras pronunciadas de homenagem ao Sr. Deputado Gabriel Teixeira, como governador 

de Macau durante a guerra.  
 Refere-se ao problema florestal do arquipélago da Madeira e envia um requerimento pedindo, pelo 

Ministério da Economia, informações acerca do povoamento florestal das ilhas.  
 Fala sobre assuntos que interessam à ilha da Madeira e entre eles aos contratos de colónia, enviando 

dois requerimentos.  
 Refere-se às ligações aéreas na Madeira, às obras do porto do Funchal e a outras da Madeira.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Não regista intervenções.  


