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Intervenções parlamentares
X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)










Faz um aparte às considerações do Sr. Pinto Leite sobre o problema da defesa nacional, no debate da
Lei de Meios.
Apresenta uma proposta de alteração da proposta de lei sobre a adopção de medidas tendentes ao
desenvolvimento da região de turismo da serra da Estrela.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração do texto da Câmara Corporativa relativo à
proposta de lei sobre a alteração da Lei n.º 2135, de 11 de Julho de 1968 (Lei do Serviço Militar).
Requer a retirada de uma anterior proposta e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de
alteração da proposta subscrita pelo Sr. Deputado Gonçalves de Proença e outros, relativa à proposta de
lei sobre a adopção de medidas tendentes ao desenvolvimento da região de turismo da serra da Estrela.
Requer prioridade na votação para a referida proposta de alteração e justifica a mesma proposta de
alteração.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Teixeira Canedo no debate na generalidade da proposta de lei sobre
a alteração da Lei n.º 2135, de 11 de Julho de 1968 (Lei do Serviço Militar) e subscreve, com outros
Deputados, várias propostas de alteração ao texto da Câmara Corporativa relativo à referida proposta de
lei.
Faz considerações sobre o desequilíbrio orgânico em que se encontra a Força Aérea em relação aos
outros ramos das forças armadas.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)







Faz um aparte à intervenção do Sr. Cancela de Abreu a propósito da visita efectuada por uma delegação
da Assembleia à província de Cabo Verde.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda ao artigo 20.º da proposta de lei de
autorização das receitas e despesas para 1971 e discute na especialidade a referida proposta de lei.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Barreto de Lara preconiza a elaboração de um estatuto para
os inválidos de guerra.
Subscreve a proposta de resolução da Assembleia relativa às contas gerais do Estado de 1969.
Faz considerações de ordem política a propósito da visita de uma missão de Deputados à sede da NATO.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de substituição na proposta de resolução relativa às
contas gerais do Estado de 1969.








Discute na especialidade o projecto de lei sobre a reabilitação e integração social de indivíduos
deficientes.
Participa no debate do aviso prévio do Sr. Correia da Cunha sobre o ordenamento do território.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de nova redacção do artigo 8.º da Constituição.
Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa.
Lamenta a continuação da interferência da comissão de censura de Moçambique na livre publicação das
intervenções parlamentares.
Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)





Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Temudo Barata discute na generalidade a proposta de lei de
autorização das receitas e despesas para 1972.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento aos votos formulados pelas Comissões
de Economia e de Finanças sobre a mesma proposta de lei.
Assinala a passagem do cinquentenário da travessia aérea do Atlântico Sul por Gago Coutinho e
Sacadura Cabral.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei de revisão da Lei
Orgânica do Ultramar.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)


Faz um aparte à intervenção do Sr. Roboredo e Silva acerca das explosões ocorridas ultimamente em
Lisboa.

