
JOSÉ DOS SANTOS BESSA 
Legislaturas: IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1905-06-25. 
 
Localidade 
 Carapinheira do Campo / Montemor-o-Velho / Coimbra. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina. 
 
Profissão 
 Médico militar. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra (antes de 1970; 
 Presidente da Comissão de Distrito da Acção Nacional Popular de Coimbra. 
 
Carreira parlamentar 

Legislaturas Círculo Comissões 

IV Coimbra Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
V Coimbra Trabalho, Previdência e Assistência Social; Defesa Nacional. 
VI Coimbra Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
VII Coimbra Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
VIII Coimbra Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
IX Coimbra Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
X Coimbra Trabalho, Previdência e Assistência Social (Presidente). 
XI Coimbra Trabalho, Previdência e Assistência Social (Secretário); Educação Nacional, 

Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Envia um requerimento pedindo informações sobre hospitais.  
 Entra no debate acerca da proposta de lei de organização hospitalar e fala, na especialidade, sobre a 

proposta de lei de organização hospitalar. 
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Não regista intervenções. 
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Não regista intervenções.  
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Requer, pelo Ministério das Comunicações, informações relativas a passagens nos caminhos de ferro e a 

carreiras e passagens em camionetas.  
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1950, referindo-se aos sectores da 

saúde pública e assistência social.  
 Requer, pelo Ministério do Interior, informações sobre dispensários antituberculosos, pessoal médico e 

de enfermagem, população da área que servem, e outros elementos que descreve referentes ao mesmo 
assunto.  

 Refere-se à resposta que recebeu da Direcção-Geral dos Serviços de Viação a um seu requerimento 
relativo a renovação de concessões de camionetas, sob condição de alteração de horários.  

 Requer, pelo Ministério da Economia, informações respeitantes à peripneumonia exsudativa dos bovinos.  
 Discute a proposta de lei relativa à luta antituberculosa. 
 



2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Refere-se ao caso da doença que grassava entre os bovinos importados da Holanda, agradecendo as 

informações recebidas, e requer, pelo Ministério da Economia, mais informações sobre o assunto.  
 Declara ter recebido as informações que pediu em dois requerimentos sobre o caso da possível 

existência da peripneumonia exsudativa em gado bovino e formula novo requerimento sobre o assunto.  
 Trata do problema da assistência hospitalar Infantil.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Justifica um seu requerimento, que envia para a Mesa, pedindo informações respeitantes à 

peripneumonia exsudativa.  
 Agradece o voto de sentimento da Assembleia Nacional pelo falecimento de sua esposa.  
 Refere-se à inauguração do Laboratório Nacional de Produção da Vacina B. C. G., à dos três centros de 

profilaxia e diagnóstico das zonas sul, centro e norte, à do Dispensário Antituberculoso do Porto e à do 
Dispensário de Higiene Social do Porto.  

 Refere-se às investigações acerca do caso da peripneumonia no gado bovino e apresenta sobre este 
assunto um requerimento. 

4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1953. 
 Refere-se a certos aspectos do problema das carreiras de camionagem, exploradas por empresas 

particulares e possivelmente pelos caminhos de ferro e ao problema do ataque à tuberculose, acerca do 
qual faz um requerimento pedindo  informações.  

 Refere-se à frequência e gravidade de incidentes ocorridos nos desafios de futebol e às resoluções da 
comissão executiva da respectiva Federação, falando em especial sobre o que se passou em Coimbra no 
último jogo da I Divisão.  

 Discute a proposta de lei de reorganização da educação física, apresentando um aditamento.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Manuel Cerqueira Gomes acerca da previdência social.  
 Refere-se a assuntos que se prendem com a luta antituberculosa.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1954.  
 Requer elementos relativos ao novo Hospital Escolar de Lisboa, à Faculdade de Medicina e Hospital 

Escolar do Porto, Hospitais Civis de Lisboa, Hospital de Santa Marta, Hospitais da Universidade de 
Coimbra, Hospital de Santo António, do Porto, Hospital Júlio de Matos, Hospital Sobral Cid, Instituto 
Maternal, Instituto de Assistência Nacional aos Tuberculosos.  

 Discute o aviso prévio do Sr. Cid dos Santos sobre o Hospital-Faculdade de Lisboa.  
 Refere-se à recente intervenção do Sr. Cid dos Santos sobre o Hospital-Faculdade de Lisboa.  
 Chama a atenção do Governo para as disposições legais que regulam os períodos de evicção escolar dos 

alunos que sofrem de certas doenças infecto-contagiosas. 
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Agradece ao Governo a construção da ponte sobre o Mondego e pede a solução de problemas que 

interessam à cidade de Coimbra, tais como esgotos, matadouro circulação rodoviária, caminho de ferro, 
estádio e Igreja de Santo António.  

 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1955.  
 Responde aos comentários do Sr. Manuel Vaz às suas considerações sobre a política de valorização 

humana quando da discussão da Lei de Meios. 
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Requer elementos referentes ao combate à tuberculose bovina.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1956.  
 Fala sobre obras de interesse para a cidade de Coimbra. 
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1957. Pede a 

solução do problema da estação de caminho de ferro de Coimbra e da ligação rodoviária Coimbra-
Figueira e agradece ao Governo o início das obras na Figueira da Foz, de uma unidade assistencial de 
tratamento de doenças dos ossos e do novo Palácio da Justiça. 

 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Requer informações relativas à actividade das várias Faculdades e escolas superiores, especialmente das 

Faculdades de Medicina e várias informações sobre médicos em actividade.  



 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização e receitas e despesas para 1958.  
 Refere-se aos trabalhos relativos à reparação da estrada que liga a Figueira da Foz a Coimbra e a 

diversos problemas de interesse para esta cidade.  
 Aponta a necessidade de eliminar as deficiências existentes mo campo da assistência psiquiátrica e em 

especial no que respeita à higiene mental da criança.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento. 
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1959.  
 Chama a atenção para alguns problemas de saúde pública e em relação com eles requer vários 

elementos pelos Ministérios da Saúde e Assistência e da Economia.  
 Refere-se ao primeiro decreto que estrutura o Ministério da Saúde e Assistência.  
 Refere-se à visita do Chefe do Estado ao Norte do País. 
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1960.  
 Requer que pelos Ministérios da Saúde e Assistência e das Corporações e Previdência Social lhe sejam 

fornecidas informações sobre o combate à tuberculose entre a população activa.  
 Refere-se à visita efectuada pelo Sr. Ministro do Interior ao distrito de Coimbra.  
 Foca alguns problemas que respeitam ao concelho de Montemor-o-Velho.  
 Discute na generalidade o projecto de lei do Sr. Camilo de Mendonça sobre a remuneração dos corpos 

gerentes de certas empresas.  
 Agradece os elementos recebidos a seu requerimento do Ministério da Saúde sobre a luta 

antituberculosa e refere-se ao problema da restauração da Faculdade de Farmácia na Universidade de 
Coimbra. 

4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961.  
 Agradece ao Governo a verba concedida para pôr a funcionar a delegação do Instituto Maternal na zona 

central do Pais.  
 Anuncia e envia para a Mesa um projecto de lei sobre períodos de evicção escolar por virtude de 

doenças infecto-contagiosas.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano de viação rural.  
 Congratula-se com a visita do Sr. Ministro das Obras Públicas à região de Coimbra.  
 Discute na generalidade o seu projecto de lei sobre períodos de evicção escolar.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1962.  
 Discute a propriedade de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Requer à Secretaria de Estado da Agricultura vários elementos sobre as brigadas técnicas agrícolas.  
 Agradece ao Governo a elevação do Liceu da Figueira da Foz à categoria de nacional, as novas instala-

ções da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e o novo quadro da Faculdade de Medicina da 
mesma Universidade.  

 Discute a proposta de lei relativa à organização judiciária.  
 Discute as propostas de lei sobre a reforma da previdência e o Estatuto da Saúde e Assistência.  
 Discute as Contas Gerais do Estado, as das províncias ultramarinas e as da Junta do Crédito Público re-

ferentes ao ano de 1960.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963.  
 Requer a generalização do debate sobre o aviso prévio do Sr. Nunes Barata, relativo à bacia hidrográfica 

do Mondego e discute este aviso prévio.  
 Discute a proposta de lei sobre o Estatuto da saúde e assistência.  
 Discute a proposta de lei sobre saúde mental.  
 Manda para a Mesa um requerimento pedindo vários elementos, a fornecer pelos Ministérios da Saúde e 

Assistência, Obras Públicas e Educação Nacional.  
 Intervém no debate, na generalidade, sobre as Contas Gerais do Estado.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964.  
 Fala sobre as vias de acesso à cidade de Coimbra.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) e as contas da Junta do 

Crédito Público referentes a 1962.  
 



4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Requer informações acerca da integração dos funcionários da assistência na Caixa Geral de 

Aposentações.  
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre indústrias extractivas.  
 Fala da situação dos funcionários da assistência e dá conhecimento das medidas em curso para 

melhorar essa situação.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a propriedade da farmácia.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) de 1963.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico dos acidentes de trabalho e das 

doenças profissionais.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Fala sobre questões de saúde pública.  
 Requer que lhe sejam fornecidos os volumes publicados da obra Dez Anos de Política Externa.  
 Enaltece a actividade desenvolvida pela Escola de Enfermagem de Artur Ravara.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.  
 Refere-se à liberdade de venda, sem receita médica, de medicamentos anticoncepcionais.  
 Refere-se à campanha de vacinações e à assistência hospitalar às crianças em Coimbra.  
 Ocupa-se de diversos problemas da saúde pública.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento. ► 

Discute na generalidade a proposta de lei do serviço militar.  
 Requer que lhe seja fornecido o livro Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia.  
 Fala sobre o uso dos pesticidas na agricultura.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 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.  
 Refere-se à importância de quatro diplomas recentemente publicados pelo Ministério da Saúde e 

Assistência.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1967.  
 Chama a atenção dos Ministérios responsáveis para a necessidade de se organizar o combate à 

toxoplasmose.  
 Requer da Direcção-Geral dos Hospitais diversos elementos sobre receitas cobradas nos hospitais e 

maternidades por efeito da aplicação do acordo da Federação das Caixas de Previdência e Abono de 
Família com esses estabelecimentos.  

 Faz considerações sobre problemas do vale do Mondego.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Requer vários elementos sobre a frequência e funcionamento do curso de Medicina do Trabalho.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a colheita de produtos biológicos humanos para 

liofilização e conservação por outros processos e apresenta o parecer da Comissão de Trabalho, 
Previdência e Assistência Social, subscrevendo-o.  

 Subscreve, com outros Deputados, cinco propostas de alteração à referida proposta de lei e discute-a na 
especialidade.  

 Regozija-se com o regresso de Coimbra a sede da 2.a Região Militar.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Discute na generalidade o projecto de lei sobre a designação, pelas respectivas corporações, dos vogais 

que fazem parte dos organismos de coordenação económica em representação das actividades por eles 
coordenadas, apresentando, na qualidade de presidente, o parecer da Comissão de Trabalha, 
Previdência e Assistência Social, que subscreve.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Aguiar e Silva faz considerações sobre os problemas 
levantados pela projectada construção de um hotel em determinado local da cidade de Coimbra.  

 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. Linhares Furtado foca alguns problemas relativos aos 
auxiliares de enfermagem.  



 Faz considerações sobre a protecção da natureza e da saúde humana, a propósito de problemas 
levantados pelo uso dos pesticidas.  

 Apresenta o relatório acerca das reuniões da Comissão de Trabalho, Previdência o Assistência Social 
para exame do projecto de lei sobre a reabilitação e integração social de indivíduos deficientes, discute 
na generalidade e na especialidade o referido projecto de lei e subscreve, com outros Deputados, 
propostas de alteração e aditamento ao referido projecto de lei.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à base XII do referido projecto de lei.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei revisão constitucional.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração da proposta de lei sobre liberdade 

religiosa.  
 Faz considerações sobre alguns problemas da lavoura do distrito de Coimbra.  
 Requer os volumes do Livro Branco sobre a posição de Portugal na última grande guerra.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Põe em relevo a obra já realizada pelo Sr. Ministro da Educação Nacional, Prof. Veiga Simão, no distrito 

de Coimbra, referindo-se às suas visitas de trabalho a esse distrito.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre educação médica e subscreve, com outros Deputados, a 

moção com que é encerrado o debate.  
 Refere-se às reuniões da Associação Médica para o Estudo das Condições de Vida e de Saúde, realizadas 

em Lisboa e em Coimbra.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo à proposta de lei 

sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Subscreve um projecto de lei sobre a publicidade do tabaco.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Refere-se a um despacho conjunto dos Srs. Ministros da Educação Nacional e da Saúde relativo à 

fixação de normas a que devem obedecer os acordos a efectuar para fins de educação médica entre a 
Universidade de Lisboa e certos hospitais não escolares.  

 Tece considerações acerca de duas importantes reuniões médicas internacionais realizadas em território 
nacional: uma consagrada à pediatria social, em Angola, e outra à situação da criança na Comunidade 
Luso-Brasileira, no continente.  

 Entra no debate, na generalidade, da proposta de lei sobre transplantações de tecidos ou órgãos de 
pessoas vivas.  

 Participa no debate, na especialidade, da proposta de lei sobre transplantações de tecidos ou órgãos de 
pessoas vivas. 


