JOSÉ PEDRO MARIA ANJOS PINTO LEITE
Legislaturas: X.
Data de nascimento
 1932-06-29.
Localidade
 Cascais / Lisboa.
Data da morte
 1970-07-26.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa.
Profissão
 Gerente de empresas.
Carreira profissional
 Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã;
 Dirigente da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa;
 Membro da Direcção do Grémio Literário;
 Membro do Centro Nacional de Cultura.
Perfil político-ideológico
 Até à sua morte, foi o líder da “Ala Liberal” na Assembleia Nacional.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
X
Lisboa
Economia. *
* Só cumpriu a 1.ª Sessão Legislativa por ter morrido, com outros deputados, num desastre de aviação
durante uma visita à Guiné.
Intervenções parlamentares
X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)
















Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.
Subscreve o parecer da Comissão de Economia sobre a referida proposta de lei.
Refere-se à situação em que se encontram os que recebem pensões de sangue ou de sobrevivência.
Interroga a Mesa sobre o carácter secreto ou não secreto dos votos para eleição de comissões.
Refere-se ao significado político da recente viagem do Sr. Secretário de Estado da Indústria à Alemanha
Federal.
Faz considerações sobre problemas de condicionamento industrial.
Faz um aparte à intervenção do Sr. José da Silva, em que este faz considerações de natureza política a
propósito da recente realização do V Congresso da União Nacional, focando de maneira especial o
aspecto da promoção dos direitos cívicos.
Ocupa-se da situação da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa.
Faz considerações acerca das consequências do assassínio, na Guatemala, do embaixador da República
Federal da Alemanha.
Trata de questões de política nacional e relações internacionais.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de moção relativa ao aviso prévio do Sr. Deputado
Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e a sociedade moderna.
Requer vários elementos sobre a Emissora Nacional de Radiodifusão.
Faz um aparte à intervenção do Sr. José da Silva sobre problemas de inquilinato.
Faz considerações sobre problemas de ordem política.

