
ALEXANDRE JOSÉ LINHARES FURTADO 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1933-08-22. 
 
Localidade 
 Fajã de Baixo / Ponta Delgada / Açores. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina pela Universidade do Porto; 
 Estágios na Grã-Bretanha sobre Urologia (1966). 
 
Profissão 
 Professor universitário. 
 
Carreira profissional 
 Professor de Urologia no Hospital Universitário de Coimbra (1967); 
 Director dos Serviços de Urologia do mesmo Hospital (1967); 
 Chefia a equipa médica que realiza a primeira transplantação renal com dador vivo (1969); 
 Terminada a carreira parlamentar, passou a dedicar-se exclusivamente à actividade clínica, como médico 

urologista (1973); 
 Presidente da Associação Portuguesa de Urologia (1990). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Coimbra Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a alteração da Lei n.º 2135, de 11 de Julho de 1968 (Lei 

do Serviço Militar).  
 Requer informações relativas à construção do Hospital Escolar de Coimbra e ao funcionamento dos três 

hospitais universitários da metrópole.  
 Faz considerações acerca da anunciada reforma da Universidade.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Lamenta a desarticulação existente entre diversos sectores da administração pública e foca alguns 

problemas relativos aos auxiliares de enfermagem.  
 Discute na especialidade o projecto de lei sobre a reabilitação e integração social de indivíduos 

deficientes.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Refere-se a problemas relacionados com as instalações hospitalares e às causas das suas deficiências de 

funcionamento.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre educação médica.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Subscreve, na especialidade, a proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado.  
 Refere-se a problemas da educação nacional.  
 Trata de assuntos relacionados com a assistência médica, nomeadamente dos doentes sem meios e 

cujos males não têm possibilidades de tratamento no nosso País.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alterações, aditamento e substituição à proposta 

de lei de reforma do sistema educativo.  


