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Legislaturas Círculo Comissões 

X Horta Política e Administração Geral e Local. 
XI Horta Política e Administração Geral e Local; Negócios Estrangeiros. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Requer prioridade na votação para uma proposta de aditamento à proposta de lei de autorização das 

receitas e despesas para 1970.  
 Faz considerações sobre problemas de transportes e comunicações do distrito da Horta.  
 Foca a necessidade de revisão do regime de imutabilidade das rendas de casa em Lisboa e no Porto.  
 Faz considerações sobre o significado da recente visita do Sr. Presidente do Conselho aos Açores.  
 Faz considerações sobre a situação das pescas e das conservas de peixe nos Açores.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas 

entre o continente e as ilhas adjacentes.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a três bases do texto sugerido pela Câmara 

Corporativa para a referida proposta de lei e discute na especialidade a referida proposta de lei. 
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Subscreve, com outros Deputados, duas propostas de alteração à proposta de lei sobre a actividade 

teatral e mais duas propostas de alteração à referida proposta de lei.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Valadão dos Santos faz considerações acerca da política 

aérea dos Açores, de que trata recente despacho do Sr. Ministro das Obras Públicas e das 
Comunicações.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre a protecção do 
cinema nacional.  

 Reclama providências para assegurar a assistência médica na ilha do Corvo.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Pede ao Governo a uniformização dos vencimentos dos regentes agrícolas das estações agrárias e dos 

directores dos laboratórios distritais das Juntas Gerais dos Distritos Autónomos das Ilhas Adjacentes.  
 Preconiza a realização de visitas de estudo dos Srs. Deputados ao arquipélago dos Açores.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei de imprensa, segundo o 

texto da comissão eventual. 
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Faz considerações sobre a recente inauguração do Aeroporto da Horta.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a organização judiciária.  
 Subscreve, com outro Deputado, um projecto de lei tendente à revisão do regime de rendas de prédios 

destinados a habitação em Lisboa e Porto. 
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Refere-se à assistência médica no distrito da Horta.  



 Subscreve, com outros Deputados, duas propostas de aditamento ao Regimento da Assembleia 
Nacional.  

 Analisa o problema dos acidentes de viação e preconiza a obrigatoriedade do seguro de 
responsabilidade civil.  

 Enaltece o facto de a extensão da televisão nos Açores ser considerada pela R.T.P. um empreendimento 
prioritário. 

 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Refere-se, aos danos e sofrimentos resultantes dos sismos em algumas ilhas dos Açores e agradece ao 

Governo, a duas beneméritas instituições e aos órgãos de informação a compreensão demonstrada.  
 Intervém no debate, na generalidade, da proposta de lei sobre o IV Plano de Fomento.  
 Entra na discussão, na generalidade, da proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio 

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

do Ultramar. 


