LEONARDO AUGUSTO COIMBRA
Legislaturas: IX, X.
Data de nascimento
 1914-04-09.
Localidade
 Póvoa do Varzim / Porto.
Data da morte
 1970-07-26.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Medicina pela Universidade do Porto (1941);
 Estágio em Londres, nos serviços de Cirurgia Torácica.
Profissão
 Médico.
Carreira profissional
 Assistente voluntário nos Serviços de Cirurgia da Universidade do Porto (1941-1947);
 Director do Sanatório de D. Manuel II (1950-1955);
 Funda a Associação Protectora da Criança contra a Crueldade e o Abandono (1953);
 Abre provisoriamente um Centro de Recuperação da Criança (1966);
 Membro da Direcção dos Serviços Médicos da Caixa de Previdência Têxtil e Comércio, antes da sua
integração na Federação dos Serviços Médico-sociais;
 Médico-chefe de um posto da Caixa de Previdência e Abono de Família do Distrito do Porto (1965);
 Director clínico do Sanatório de Louredo da Serra;
 Director clínico da siderurgia de Marão.
Perfil político-ideológico
 Católico.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
IX
Porto
X
Porto
* Morreu num acidente de aviação

Comissões
Trabalho, Previdência e Assistência Social.
Trabalho, Previdência e Assistência Social. *
na Guiné, com outros deputados em 1970-07-26.

Intervenções parlamentares
IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)


Faz considerações sobre a criança deficiente e subnormal, sublinhando a necessidade de melhorar a sua
protecção.
Examina os problemas da sanidade e da medicina do trabalho.



Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.



Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1968.



Requer informações sobre a colaboração da Siderurgia Nacional na resolução dos problemas das minas
de ferro do Marão e seus anexos.
Participa no debate do aviso prévio dos Srs. Deputados José Alberto de Carvalho e Elísio Pimenta sobre
a defesa da língua portuguesa.
Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Agostinho Cardoso sobre os problemas da
população idosa no nosso país, do fenómeno do envelhecimento da população e da política da velhice.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência
rural.
Faz considerações sobre problemas de reabilitação profissional.



2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)









Faz considerações sobre a inclusão do nome de Deus na Constituição Política.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de substituição na proposta de lei sobre a
reorganização das Casas do Povo e a previdência rural e discute na especialidade a referida proposta de
lei.

X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)




Chama a atenção do Governo para a posição dos professores do ciclo preparatório do ensino secundário
perante a recente actualização de vencimentos do funcionalismo público.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a criação de tribunais de família.
Apresenta uma nota de aviso prévio sobre problemas da formação da juventude.

