CARLOS COELHO
Legislaturas: VII, VIII.
Data de nascimento
 1913-11-24.
Localidade
 Covilhã / Castelo Branco.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Medicina e Cirurgia;
 Especialização em Medicina Sanitária e Tisiologia Social.
Profissão
 Médico.
Carreira profissional
 Director do Sanatório das Penhas da Saúde;
 Presidente da Comissão Regional de Turismo da Serra da Estrela.
Carreira político-administrativa
 Vice-presidente da Comissão Distrital da União Nacional de Castelo Branco;
 Presidente da Câmara Municipal da Covilhã (1945-1956).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
VII
Castelo Branco
VIII
Castelo Branco

Comissões
Trabalho, Previdência e Assistência Social.
Trabalho, Previdência e Assistência Social.

Intervenções parlamentares
VII Legislatura (1957-1961)

1.ª Sessão Legislativa (1957-1958)





Discute na generalidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência e das
Casas do Povo na construção de habitações económicas.
Requer informações sobre a actividade do Instituto de Assistência Nacional aos Tuberculosos.
Agradece ao Governo a criação da Escola-Quinta da Lajeosa e a inclusão da Covilhã no novo plano de
construções liceais e pede que seja revista a situação dos professores agregados do ensino liceal.
Insiste pela remessa dos elementos requeridos sobre a actividade do Instituto de Assistência Nacional
aos Tuberculosos.

2.ª Sessão Legislativa (1958-1959)






Refere-se à visita que o Sr. Ministro das Corporações e Previdência Social fez ao distrito de Castelo
Branco.
Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao fomento piscícola nas águas interiores do País.
Faz considerações acerca do regime das perícias médico-legais nas comarcas e julgados municipais.
Faz considerações sobre a indústria de lanifícios.
Considera de novo o caso da instalação de uma fiação-piloto.

3.ª Sessão Legislativa (1959-1960)



Refere-se a inauguração na Covilhã de uma unidade hoteleira de grande importância para o futuro do
turismo na região.
Faz considerações acerca dos prejuízos resultantes da nova modalidade de tributação para a indústria de
lanifícios.
Ocupa-se do problema do turismo na serra da Estrela.



Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961.




4.ª Sessão Legislativa (1960-1961)

VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)


Enaltece o patriotismo do tenente Alberto Santiago de Carvalho, morto em Damão.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)




Intervém no debate sobre o aviso prévio do Sr. Nunes Barata acerca da bacia hidrográfica do Mondego.
Agradece as expressões de pesar com que o Sr. Presidente e a Câmara quiseram associar-se ao seu luto
por morte de sua mãe.

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)




Alude ao problema dos técnicos de contas, a que se refere a Portaria n.º 20 317.
Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.
Subscreve, com outros Srs. Deputados, uma moção acerca do mesmo aviso prévio.



Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico dos acidentes de trabalho e das
doenças profissionais.

4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)

