JORGE AUGUSTO CORREIA
Legislaturas: VIII, X.
Data de nascimento
 1918-01-05.
Localidade
 Tavira / Faro.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Medicina e Cirurgia pela Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa.
Profissão
 Médico.
Carreira profissional
 Médico do Hospital de Tavira;
 Médico da Federação das Caixas de Previdência.
Carreira político-administrativa
 Presidente da Comissão Distrital de Faro da União Nacional;
 Comandante de Lança da Legião Portuguesa;
 Presidente da Câmara Municipal de Tavira (1960-1972).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
VIII
Faro
X
Faro

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

Intervenções parlamentares
VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)










Requer que lhe sejam fornecidos estudos sobre produção e comércio de frutos secos no Algarve.
Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1962.
Faz considerações sobre a invasão e ocupação de Goa pela União Indiana.
Pede a construção do aeroporto de Faro.
Rectifica uma intervenção sua relativa a considerações produzidas pelo Sr. Herculano de Carvalho.
Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.
Ocupa-se do fornecimento de energia eléctrica ao Algarve.
Faz considerações sobre o problema da juventude e das razões do seu desinteresse político.
Discute as propostas de lei relativas ao Estatuto da Saúde e Assistência e reforma da previdência social.






Faz considerações sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963.
Faz considerações sobre a comercialização dos frutos secos do Algarve.
Envia para a Mesa um requerimento solicitando o envio de diversas publicações oficiais.
Trata do problema dos diplomados pelas escolas médias de Engenharia e solicita a criação de um
instituto industrial em Faro.
Fala sobre preços da energia eléctrica nas várias regiões do País.
Refere-se à insuficiente cobertura da Televisão em muitas regiões do País.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)




3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)






Fala sobre a função social do capital e da terra, os exageros da burocracia e os serviços de assistência e
hospitalares.
Faz considerações sobre a coordenação da assistência hospitalar, em aparte a uma intervenção do Sr.
Proença Duarte sobre o assunto.
Trata de problemas ligados à produção e venda de azeite no Algarve.
Participa no debate do aviso prévio sobre a reforma do Código Administrativo.
Toma parte no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para a
enfrentar.



Requer a generalização do debate do aviso prévio sobre o turismo nacional, intervém no debate e
subscreve, com outros Srs. Deputados, uma moção acerca do mesmo aviso prévio.

4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)



Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.
Requer que lhe seja fornecido o volume III da obra Dez Anos de Política Externa.

X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)





Faz várias considerações e reparos sobre problemas de administração pública.
Em aparte a uma intervenção do Sr. Leal de Oliveira sobre as estradas do Algarve, faz considerações
acerca da projectada estrada entre Cachopo e Tavira.
Requer duas publicações oficiais.
Refere-se a problemas do ensino secundário no distrito de Faro e à situação das regentes escolares
quanto à Previdência.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)











Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1971.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Teixeira Canedo se refere a alguns aspectos da distribuição e
consumo de energia eléctrica em Trás-os-Montes.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Silva Mendes se refere à urgência da publicação da reforma
administrativa anunciada.
Evoca duas grandes figuras algarvias do passado: D. Marcelino António Maria Franco, bispo de Faro, e
Manuel Teixeira Gomes, Presidente da República.
Refere-se a vários problemas do Algarve, às visitas àquela província efectuadas pelos Srs. Ministro da
Educação Nacional e Subsecretário de Estado do Planeamento Económico, fazendo ainda alusão ao
último discurso do Sr. Presidente do Conselho.
Faz um aparte à intervenção da Sra. D. Maria Raquel Ribeiro no debate na generalidade do projecto de
lei sobre a reabilitação e integração social de indivíduos deficientes.
Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.
Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.
Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)








Pronuncia-se contra a socialização da medicina numa sociedade de características diametralmente
opostas.
Chama a atenção do Governo para certos problemas do Algarve a ter em conta na elaboração do IV
Plano de Fomento.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Trigo Pereira discute na generalidade a proposta de lei sobre
fomento industrial.
Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo à proposta de lei
sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Valadão dos Santos se refere a vários problemas que afligem
as ilhas dos Açores.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Miller Guerra se refere à situação hospitalar a propósito de
um discurso do Sr. Secretário de Estado da Saúde.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Miller Guerra faz considerações sobre as novas Universidades.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)











Presta homenagem à memória do Sr. Deputado Sebastião Ramires e refere-se à sua actividade política e
parlamentar.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Deputado Leal de Oliveira acerca da possível poluição do Algarve.
Discute na generalidade a proposta de lei acerca da autorização das receitas e despesas para 1973.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Augusto Correia sobre a reforma da Universidade.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Trigo Pereira sobre problemas da juventude portuguesa.
Lamenta que a Comissão Regional de Turismo do Algarve não tenha sido consultada sobre a elaboração
do anteprojecto referente à sub-região do extremo sul, com Vista à sua inclusão no IV Plano de
Fomento.
Solicita ao Governo a não socialização da medicina e a extensão de medidas de carácter social,
nomeadamente a reforma e pensão de sobrevivência à classe média.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Pinto Alves acerca do turismo no distrito de Viseu.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei de reforma do sistema
educativo.

