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Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Faz considerações sobre as condições e necessidades dos acessos rodoviários e ferroviários a Coimbra, 

com vista a um maior desenvolvimento urbanístico.  
 Assinala a visita a Coimbra dos Srs. Ministro das Corporações e Previdência Social e da Saúde e 

Assistência, Secretário de Estado do Trabalho e Previdência e Secretário de Estado da Saúde e 
Assistência.  

 Refere-se à situação económica dos guarda-rios e chefes de lanço.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Fala sobre o problema rodoviário no distrito de Coimbra.  
 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.  
 Trata dos problemas da energia eléctrica do distrito de Coimbra, a propósito de uma reunião do 

governador civil de Coimbra com os presidentes das câmaras do distrito, em que os mesmos foram 
analisados.  

 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a votação da revisão 
constitucional se faça sobre o texto sugerido pela comissão eventual.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento de um número novo ao artigo 31.º da 
Constituição.  

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Refere-se às deficiências de comunicação que prejudicam três povoações dos concelhos de Miranda do 

Corvo e Coimbra.  
 Congratula-se com a criação do curso de Engenharia em Coimbra, anunciado pelo Sr. Ministro da 

Educação Nacional  
 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação e subscreve, com outros Deputados, 

a moção com que é encerrado o debate. 
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Congratula-se com o traçado da auto-estrada do Norte e refere-se a problemas de Coimbra.  
 Congratula-se com a reforma do ensino superior, nomeadamente no tocante à criação de novas 

Faculdades na Universidade de Coimbra.  
 Refere-se a vários problemas da região de Coimbra, nomeadamente no tocante a ligações rodoviárias.  
 Apresenta um requerimento sobre a situação das tesourarias da Fazenda Pública.  



 Tece algumas considerações acerca da electrificação no distrito de Coimbra.  
 Congratula-se com o anúncio do concurso público para a empreitada de construção de um lanço da 

estrada nacional n.º 347, entre Raivas e Pé de Janeiro.  
 Manifesta o seu descontentamento pelo facto de Penela não ter sido contemplada com a restauração da 

sua comarca.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Camilo de Mendonça acerca da reforma da divisão judiciária última.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Transmite ao Governo os agradecimentos dos servidores das tesourarias da Fazenda Pública, que viram 

as suas aspirações atendidas pela publicação do Decreto-Lei n.º 506/73. 
 Ocupa-se do problema da linha férrea da Lousa, nomeadamente de um dos seus aspectos mais graves: 

o atravessamento da baixa de Coimbra pela via à superfície. 


