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Intervenções parlamentares
VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)









Faz considerações sobre o momento internacional.
Refere-se aos debates da questão de Angola na Organização das Nações Unidas.
Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.
Refere-se às considerações do Sr. Vítor Barros sobre a política portuguesa seguida em África.
Refere-se a alguns problemas da agricultura.
Requer aos Ministérios da Economia e Ultramar elementos sobre a indústria do alumínio.
Chama a atenção do Governo no sentido de ser restaurada a Faculdade de Teologia da Universidade de
Coimbra.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)






Faz considerações sobre a figura do falecido Deputado Egberto Pedro.
Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963.
Discute o aviso prévio do Sr. Nunes Barata sobre a bacia hidrográfica do Mondego.
Fala sobre o anticolonialismo.
Discute a proposta de lei de alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.




Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964.
Requer elementos acerca dos leitorados de Português em Universidades estrangeiras e concessão de
bolsas de estudo pelo Instituto de Alta Cultura a diplomados portugueses.
Requer que lhe sejam fornecidas várias informações sobre as Casas de Portugal no estrangeiro.
Requer vários elementos sobre registo e concessão de licenças de veículos automóveis e autos de
transgressão ao Código da Estrada.

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)




4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)




Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.
Solicita a criação de uma escola de belas-artes em Coimbra.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico dos acidentes de trabalho e das
doenças profissionais.

