
LOPO CARVALHO CANCELA DE ABREU 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1913-12-15. 
 
Localidade 
 Guarda. 
 
Data da morte 
 1990-10-20. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciado em Medicina pela Universidade de Lisboa; 
 Especialização em Doenças Pulmonares pela Universidade de Roma. 
 
Profissão 
 Médico; 
 Professor universitário. 
 
Carreira profissional 
 Assistente na Clínica de Doenças Pulmonares da Faculdade de Medicina de Lisboa; 
 Director do IANT. 
 
Carreira político-administrativa antes e depois de ser deputado 
 Ministro da Saúde e Assistência (1968-09-27 a 1970-08-26). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Aveiro Política e Administração Local e Geral 
XI Aveiro Negócios Estrangeiros (Presidente). 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração total da proposta de lei sobre a adopção 

de medidas tendentes ao desenvolvimento da região de turismo da serra da Estrela.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Silva Mendes sobre a inactividade do Centro de Saúde Mental 

recentemente inaugurado em Portalegre, devida sobretudo à falta de pessoal de enfermagem.  
 Pede ao Governo a isenção do imposto de transacções na compra de material para combater incêndios e 

transportar doentes.  
 Apresenta um projecto de lei sobre a reabilitação e integração social de indivíduos deficientes.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Lopes Frazão se refere à figura e obra, no campo da 

assistência médica, do falecido Deputado Covas Lima, de quem faz o elogio.  
 Faz considerações a propósito da visita efectuada por uma Legação da Assembleia à província de Cabo 

Verde.  
 Dá conta das impressões colhidas na visita que fez, com outros Deputados, no interregno parlamentar, à 

província da Guiné.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Bento Levy se refere a diversos problemas da província de 

Cabo Verde.  
 Refere-se à visita do Sr. Ministro das Obras Públicas ao distrito de Aveiro, à criação em Cabo Verde da 

Brigada de Aguas Subterrâneas e às resoluções aprovadas na última sessão do Conselho Legislativo da 
Guiné.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Salazar Leite trata de problemas da luta contra a poluição, 
tendo em vista a conservação da natureza.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Vaz Pinto Alves se ocupa do problema dos acidentes de 
trabalho e de alguns aspectos relativos ao regime do seu seguro.  

 Intervém na discussão na especialidade da proposta de lei sobre a actividade teatral.  



 Discute na generalidade o seu projecto de lei sobre a reabilitação e integração social de indivíduos 
deficientes e subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao referido projecto de lei.  

 Faz um aparte à intervenção da Sr.ª D. Maria Raquel Ribeiro no debate na generalidade do referido 
projecto de lei.  

 Discute na especialidade o referido projecto de lei, subscreve, com outros Deputados, uma proposta de 
aditamento projecto de lei atrás referido, intervindo novamente na discussão na especialidade e um 
requerimento no sentido de que a votação da revisão constitucional se faça sobre o texto sugerido pela 
comissão eventual.  

 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  
 Lamenta a trágica morte de que foram vítimas três astronautas russos, no seu regresso à Terra, a bordo 

da cápsula espacial que tripulavam.  
 Solicita um esclarecimento quanto ao sentido da intervenção do Sr. Deputado Correia da Cunha, no 

período de antes da ordem do da, inserta no Diário das Sessões, n.º 117.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Malato Beliz se refere à vida e obra do Prof. António de Sousa 

da Câmara, recentemente falecido.  
 Faz um aparte a uma intervenção do Sr. Sá Carneiro no debate na especialidade da proposta de lei 

sobre liberdade religiosa.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Requer informações acerca do novo Hospital da Mealhada. 
 Evoca a projecção e prestígio alcançados em vida pelo Prof. Egas Moniz e lamenta o encerramento da 

sua Casa-Museu.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à proposta de lei de defesa da 

concorrência.  
 Saúda o novo Deputado pelo círculo da Guiné e faz considerações sobre o progresso daquela província.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Temudo Barata preconiza a revisão da situação dos inválidos 

da guerra e a publicação urgente de um código de inválidos.  
 Refere-se a vários problemas relativos ao Hospital da Mealhada.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Martins Nunes faz uma síntese da sua futura actividade 

parlamentar na defesa da província da Guiné.  
 Debate na especialidade a proposta de lei sobre fomento industrial e subscreve com outros Deputados 

uma proposta de aditamento à mesma proposta de lei.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Nicolau Martins Nunes se refere ao regozijo do povo da Guiné 

pela recondução do Sr. General António de Spínola no cargo de Governador e comandante-chefe 
daquela província.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. João Manuel Alves faz a análise das principais carências da 
rede de viação rural do concelho de Mortágua.  

 Congratula-se com a reabertura da Casa-Museu de Egas Moniz; refere-se à promulgação da lei de 
recuperação de deficientes motores; refere-se à eficiência da Imprensa Nacional.  

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Subscreve um projecto de lei sobre a publicidade do tabaco.  
 Tece algumas considerações acerca das relações entre clubes desportivos.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Augusto Correia sobre a reforma da Universidade.  
 Faz um aparte à apreciação do Sr. Alberto de Alarcão sobre a discussão dos textos dos Acordos entre os 

Estados Membros da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por um lado, e a República Portuguesa, 
por outro lado, e entre a Comunidade Económica Europeia e a República Portuguesa.  

 Agradece a instalação de uma Universidade em Aveiro e da conta do júbilo de toda a população do 
distrito.  

 Discute na especialidade o artigo 44.º do Regimento da Assembleia Nacional.  
 Participa no debate acerca do aviso prévio sobre a toxicomania e subscreve, com outros Deputados, 

uma moção no final do debate.  
 Apresenta um requerimento solicitando ao Ministério das Corporações e Previdência Social elementos 

acerca do funcionamento de tribunais do trabalho.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de reforma do sistema educativo.  
 Aponta alguns dos malefícios do tabaco.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento.  
 Propõe que se crie uma comissão parlamentar luso-brasileira.  



 Usa da palavra para apresentar um aditamento à sua proposta para a organização de uma comissão 
eventual luso-brasileira no seio da Assembleia.  

 Intervém na discussão na generalidade da proposta de lei acerca do regime do condicionamento do 
plantio da vinha.  

 Discute a moção apresentada pelo Sr. Deputado Neto Miranda em nome e como presidente da Comissão 
do Ultramar. 

 Evoca a figura do Dr. Georges Pompidou, Presidente da República Francesa, e apresentou uma proposta 
no sentido de que se manifestem a Assembleia Nacional Francesa os votos de muito sincero e profundo 
pesar da Assembleia Nacional Portuguesa pelo seu infausto falecimento.  

 Apresenta um requerimento pedindo elementos sobre o restaurante panorâmico de Monsanto. 


