
AUGUSTO SALAZAR LEITE 
Legislaturas: IX, X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1904-08-26. 
 
Localidade 
 S. Nicolau / Cabo Verde. 
 
Data da morte 
 1986-09-13. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina Pela Universidade de Lisboa (1931); 
 Pós-Licenciatura de Medicina Sanitária pela Universidade de Coimbra (1932); 
 Curso de Medicina Tropical da Escola de Medicina Tropical de Lisboa (1932); 
 Especialização em Micologia Médica no Laboratório de Parasitologia da École de Medicine de Paris 

(1935); 
 Como Bolseiro do Instituto de Alta Cultura, estagia nos Institutos de Medicina Tropical da Europa 

(1937); 
 Estágio no Institut Pasteur d’Algérie (1939, visitando posteriormente organizações similares no Note de 

África. 
 
Profissão 
 Médico; 
 Professor Universitário. 
 
Carreira profissional 
 Médico-analista da Maternidade Alfredo da Costa (1932-1942); 
 Director do Laboratório dos Hospitais Civis de Lisboa, em Santo António dos Capuchos, que, em 1953, 

recebeu o seu nome; 
 Professor auxiliar do Instituto de Medicina Tropical (1942); 
 Professor Catedrático do Instituto de Medicina Tropical (1944); 
 Inicia as missões do Instituto de Medicina Tropical nos territórios de África, chefiando uma missão a 

Angola (1945); 
 Missão à Guiné, para estudo da lepra (1951); 
 Missão a Macau (1958); 
 Missão a S. Tomé-e-Príncipe (1962); 
 Representou Portugal em muitos congressos internacionais. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 
IX Cabo Verde Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
X Cabo Verde Ultramar. 
XI Lisboa Finanças (Vice-presidente); Negócios Estrangeiros (Vice-presidente). 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Fala sobre assuntos de interesse para a província de Cabo Verde.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Henriques Nazaré sobre o problema habitacional 

das classes economicamente débeis do ultramar.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Intervém no debate sobre as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Critica uma decisão da Organização Mundial de Saúde relativamente a Portugal e põe em realce a 

actividade dos médicos portugueses no ultramar.  
 Discute na especialidade alguns artigos da proposta de lei do serviço militar.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.  



4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Refere-se à remodelação da Caixa de Crédito Agro-Pecuário de Cabo Verde e seus reflexos na vida da 

província.  
 Exalta o significado da viagem efectuada há um ano pelo Sr. Presidente da República ao arquipélago de 

Cabo Verde.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Agostinho Cardoso sobre os problemas da 

população idosa no nosso país, do fenómeno do envelhecimento da população e da política da velhice.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre a reorganização 

das Casas do Povo e a previdência rural.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à proposta de lei de autorização das 

receitas e despesas para 1970.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a colheita de produtos biológicos humanos para 

liofilização e conservação por outros processos, discute-a também na especialidade e subscreve, com 
outros Deputados, uma proposta de substituição.  

 Enaltece a obra do comandante Sacramento Monteiro realizada enquanto governador de Cabo Verde.  
 Faz um aparte à intervenção da Sr.ª D. Maria Raquel Ribeiro sobre medidas de protecção à velhice.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e 

a sociedade moderna.  
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.  
 Trata de problemas da luta contra a poluição, tendo em vista a conservação da natureza.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Bento Levy fala, entre outros problemas, sobre o problema 

das secas em Cabo Verde e sobre a premente necessidade da pesquisa de água, lamentando ainda o 
facto de há muito estar esquecida a anunciada instalação de uma refinaria de petróleo em S. Vicente.  

 Refere-se a alguns aspectos do último discurso do Sr. Presidente do Conselho, nomeadamente às 
questões da guerra subversiva e do desenvolvimento económico.  

 Discute na especialidade o projecto de lei sobre a reabilitação e integração social de indivíduos 
deficientes e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento e uma proposta de altera-
ção ao referido projecto de lei.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Moura Ramos discute na generalidade a proposta e os 
projectos de lei de revisão constitucional.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 85.º da Constituição.  
 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.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
 Subscreve, como membro da comissão eventual, várias propostas de alteração a proposta de lei sobre 

liberdade religiosa e discute na especialidade a referida proposta de lei.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento de uma nova base ao texto da 

comissão eventual referente à lei de imprensa e faz um aparte à intervenção do Sr. Aguiar e Silva no 
debate na especialidade do referido texto da comissão eventual.  

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia Nacional relativa à comunicação do Sr. Presidente do 

Conselho acerca da conveniência de a Assembleia se pronunciar sobre a existência e a gravidade da 
subversão que afecta algumas partes do território nacional.  

 Manifesta o reconhecimento das gentes de Cabo Verde pelas palavras de esperança e estímulo 
proferidas pelo Sr. Presidente do Conselho na sua conversa em família a respeito daquela província.  

 Faz um aparte à intervenção do Sr. Miller Guerra em que este se refere à crise dos hospitais centrais e à 
atitude dos médicos internos.  

 Faz dois apartes à intervenção em que o Sr. Santos Bessa participa no debate do aviso prévio sobre 
educação médica.  

 Discute na especialidade a proposta de aditamento à proposta de lei de defesa da concorrência.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Moura Ramos se refere a alguns problemas decorrentes do 

incremento do comércio e do uso da droga em Portugal.  



 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre fomento industrial e subscreve uma 
proposta de alteração à mesma proposta de lei.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Cotta Dias presta esclarecimentos complementares acerca dia 
proibição da peça A Mãe.  

 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.  

 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei de revisão da Lei 
Orgânica do Ultramar e discute na especialidade a mesma proposta de lei.  

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Faz considerações acerca da seca em Cabo Verde e agradece as medidas tomadas pelo Governo para 

debelar as suas consequências.  
 Subscreve um projecto de lei sobre a publicidade do tabaco.  
 Apresenta um requerimento acerca do número de alunos matriculados nas Faculdades de Medicina de 

Lisboa, Porto e Coimbra.  
 Faz um aparte à intervenção da Sr.ª Deputada D. Custódia Lopes acerca de problemas do ultramar.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Deputado Roboredo e Silva, acerca da participação na Conferência 

Interparlamentar sobre Segurança e Cooperação Europeias.  
 Faz um aparte à discussão do Sr. Almeida e Sousa sobre agrupamentos complementares de empresas.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre agrupamentos complementares de empresas.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a toxicomania.  
 Refere-se às explosões verificadas ultimamente em Lisboa.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma moção no final do aviso prévio sobre a toxicomania.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Castro Salazar acerca da carência de técnicos nas províncias 

ultramarinas.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Intervém no debate, na generalidade, da proposta de lei sobre o IV Plano de Fomento.  
 Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha.  
 Refere-se aos últimos diplomas publicados sobre a indústria portuguesa, nomeadamente à redução do 

sistema de condicionalismo e aos incentivos de ordem fiscal e financeira.  
 Participa no debate, na especialidade, da proposta de lei sobre transplantações de tecidos ou órgãos de 

pessoas vivas. 


