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Description level

PÇ

Reference code

PT/PR/AHPR/CC/CC0101/0976/011

Title type

Atribuído

Title

Tony Coelho, Congressista dos EUA

Date range

1986-06-05 - 1992-04-21

Dimension and support

[documento composto]

Holding entity

Presidência da República

Scope and content

Processo relativo ao membro do Congresso americano, de ascendência portuguesa: preparação de visita
do congressista a Portugal em finais de 1986, inícios de 1987 - troca de expediente; questão do
reconhecimento da figura humanitária de Aristides de Sousa Mendes; Doutoramento Honoris Causa pela
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa em 21 de junho de 1990 - troca de
expediente e programação do evento
CC.0976/011

Physical quota
Notes

1 - Anthony "Tony" Coelho, nasceu a 15 de Junho de 1942 na zona rural de Los Banos, na California, filho
de pais descendentes de Portugal. Graduou-se na Loyola University de Los Angeles em 1964 e, após o
assassinato de Kennedy, decidiu dedicar a sua vida ao serviço público. Após lhe ter sido diagnosticado
Epilepsia, Coelho foi aconselhado a empreender uma carreira na política. Convidado a integrar a equipa
do congressista Bernie F. Sisk no congresso americano, aí trabalhou entre 1965 e 1978. Em 1970, tornouse assistente administrativo de Sisk e quando Sisk se reformou, Coelho candidatou-se ao seu lugar. Em
Novembro de 1978, foi, pela 1ª vez, eleito pelo Partido Democrata, representando a California, tendo sido
reeleito por 5 vezes sucessivas até à sua resignação em Junho de 1989. Apesar de ter servido nas
Comissões da Agricultura, do Interior, dos Assuntos dos Veteranos de Guerra e da Administração, Tony
Coelho dedicou especial atenção às questões dos Direitos dos Deficientes. Em finais dos anos 80, Coelho
viu-se envolvido num caso relacionado com a angariação de fundos para as candidaturas democratas e
com a idade de 48 anos retirou-se do Congresso, apesar de não lhe ter sido imputada nenhuma acusação,
para poupar a família de uma eventual investigação.
Pouco depois de ter abandonado o Congresso, Tony Coelho obteve a sua maior victória legislativa: autor
de uma proposta legislativa sobre deficientes, a Lei acabou por ser promulgada pelo então Presidente
George H.W. Bush, sendo reconhecida como umas das peças mais importantes sobre Direitos Civis, pela
defesa das pessoas com deficiência.
Nomeado pelo Presidente Clinton, exerceu a presidência do Comité presidencial para o emprego de
pessoas deficientes entre 1994 e 2001. Em 1998, Bill Clinton nomeou-o, ainda, Comissário dos EUA na
Expo 98 em Portugal.
Actualmente lecciona na Universidade da Califórnia em Merced e é Presidente do Conselho de Directores
da Fundação de Epilepsia.
2 - Em Junho de 1986, Tony Coelho patrocinou uma resolução na Câmara dos Representantes
americanos em honra de Aristides Sousa Mendes, Consul de Portugal em França durante a II Guerra
Mundial.
Em 1988, a visita inesperada de Tony Coelho, à frente duma delegação bipartidária do Congresso
americano,conseguiu que a Assembleia da República e o Governo Português, procedesse, finalmente, à
rehabilitação oficial do Cônsul Aristides de Sousa Mendes. Num jantar especial oferecido a Coelho, no
Palácio de Belém, com os delegados de todos os partidos políticos, foi decidido, por todos os partidos
políticos presentes, que a lei de rehabilitação seria votada na Assembleia.
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