
TEÓFILO LOPES FRAZÃO 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1911-01-15 
 
Localidade 
 Santarém 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Ciências Médicas-Veterinárias (1934). 
 
Profissão 
 Médico veterinário; 
 Funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Médico veterinário de 1.ª Classe da Direcção-Geral dos Serviços Pecuários (1934); 
 Inspector municipal de sanidade pecuária em Vila Pouca de Aguiar; 
 Técnico-adjunto da Intendência de Pecuária de Setúbal;  
 Intendente da Pecuária de Beja (1945); 
 Director da Estação de Fomento Pecuário do Baixo Alentejo; 
 Membro da comissão encarregue de elaborar o Plano de Fomento Agrário; 
 Iniciou e dedicou especial atenção à feitura da Carta Pecuária do País; 
 Membro do Conselho Regional de Agricultura da XIV Região Agrícola. 
 Organizou a Grande Exposição-Feira Agro-Pecuária do Baixo Alentejo (1954); 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia da União Nacional de Beja; 
 Comandante de Terço da Legião Portuguesa de Beja. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Beja Obras Públicas e Comunicações.  
X Beja Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1966.  
 Trata da situação dos médicos veterinários municipais.  
 Requer vários elementos sobre ensino técnico.  
 Aborda problemas de fomento pecuário.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.  
 Manifesta estranheza por não lhe terem sido fornecidos ainda todos os elementos requeridos ao 

Ministério da Educação Nacional.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.  
 Pede a construção de uma ponte sobre o rio Guadiana.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei para elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Refere-se à inauguração em Beja de uma estátua ao bandeirante António Raposo Tavares, tecendo a 

propósito considerações sobre a comunidade luso-brasileira.  
 Discute na generalidade a proposta de lei do serviço militar.  
 Fala sobre a situação dos veterinários municipais.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1969.  
 Refere-se à publicação do Decreto-Lei n.º 48.755, que cria as subintendências de pecuária.  



 Refere-se ao recente ajustamento das ajudas de custo dos servidores do Estado.  
 Refere-se a vários assuntos de interesse para o distrito de Beja.  
 Refere-se à doação feita pela família do falecido comandante Ernesto de Vilhena de grande parte do 

espólio artístico por ele arrecadado em vida. 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência rural 

e subscreve, com outros Deputados, propostas de substituição e de alteração à mesma proposta de lei.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.  
 Subscreve, com outros Deputados, duas propostas de alteração à proposta de lei sobre a colheita de 

produtos biológicos humanos para liofilização e conservação por outros processos.  
 Agradece ao Sr. Ministro das Obras Públicas as medidas recentemente anunciadas com vista à melhoria 

de várias estradas do distrito de Beja.  
 Refere-se a um despacho conjunto dos Srs. Ministro da Economia e Secretários de Estado da  
 Agricultura, Comércio e Indústria, respeitante ao fomento pecuário. Faz considerações sobre problemas 

gerais do ensino universitário e sobre o problema particular da Escola Superior de Medicina Veterinária.  
 Preconiza a revisão dos vencimentos dos chefes de conservação de estradas e cantoneiros.  
 Assinala a visita do Sr. Presidente da República às obras em curso do Plano de Rega do Alentejo.  
 Refere-se à necessidade da breve criação do instituto de parasitologia e outros, anexos à Escola 

Superior de Medicina Veterinária.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Presta homenagem à memória dos Srs. Deputados Pinto Bull, Pinto Leite, Vicente de Abreu e Leonardo 

Coimbra, vítimas de acidente na província da Guiné em missão da Assembleia.  
 Refere-se à figura e obra do falecido Deputado Covas Lima, de quem faz o elogio.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Neto Miranda trata de alguns dos diplomas legislativos de que 

em breve a Assembleia se iria ocupar – a proposta de lei sobre a liberdade religiosa, a lei de imprensa e 
a revisão constitucional, designadamente o último e na parte respeitante ao ultramar.  

 Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo ao 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.  

 Considera premente a necessidade de atribuição da pensão de sobrevivência aos servidores do Estado e 
dos corpos administrativos.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre a protecção do 
cinema nacional.  

 Faz considerações sobre problemas do distrito de Beja, nomeadamente quanto à linha férrea do Sul.  
 Requer informações sobre a possível reforma da Inspecção-Geral de Finanças.  
 Advoga a melhoria da situação dos chefes de conservação de estradas.  
 Trata de problemas do fomento habitacional.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado de 1969.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao projecto de lei sobre a reabilitação e 

integração social de indivíduos deficientes.  
 Refere-se às afirmações produzidas pelo Sr. Presidente do Conselho, no primeiro plenário do Conselho 

Coordenador da Função Pública, quanto às regalias sociais dos funcionários públicos.  
 Acentua a importância de determinado diploma legislativo, de recente publicação, referente à 

problemática da carne.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a votação da revisão 

constitucional se faça sobre o texto sugerido pela comissão eventual.  
 Refere-se a problemas de transportes na região de Aljustrel.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Congratula-se com o facto de ter sido concedida pelo Governo uma pensão à viúva do soldado Milhões.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Refere-se à situação dos odontólogos portugueses não sindicalizados.  
 Requer informações relativas ao Dispensário Antituberculoso de Aljustrel.  
 Refere-se à suspensão do tráfego ferroviário no ramal Aljustrel-Carregueiro.  
 Refere-se à acção da Guarda Nacional Republicana e à necessidade de melhorar a sua situação.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação.  
 Defende a melhoria de situação dos funcionários públicos.  



 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) 
 Presta homenagem à memória do Dr. Melo e Castro e agradece ao Governo a decisão de abrir concurso 

para a empreitada da construção da ponte sobre o Guadiana, em Quintos.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei de autorização das 

receitas e despesas para 1973.  
 Agradece ao Governo a criação de um Instituto Politécnico em Beja.  
 Refere-se à última «conversa em família», do Sr. Presidente do Conselho, agradecendo a concessão da 

pensão de sobrevivência.  
 Congratula-se com a construção da barragem de Alqueva.  
 Tece algumas considerações acerca do planeamento regional, nomeadamente no que se refere ao 

distrito de Beja.  


