
ARTUR ALVES MOREIRA 
Legislaturas: VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1924-07-02. 
 
Localidade 
 Esgueira / Aveiro. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina pela Universidade de Coimbra; 
 Curso da Ciências Pedagógicas. 
 
Profissão 
 Médico. 
 
Carreira profissional 
 Médico do Hospital da Misericórdia de Aveiro; 
 Médico das Caixas de Previdência de Aveiro, da Casa do Povo de Esgueira e do Hospital Regional de 

Aveiro. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente e Presidente da Câmara Municipal de Aveiro. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Aveiro Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência. 
IX Aveiro Política e Administração Geral e Local. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute as propostas de lei sobre a reforma da previdência e o Estatuto da Saúde e Assistência.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Congratula-se com a visita do Sr. Presidente da República à região de Aveiro e às várias obras ali 

inauguradas.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre saúde mental.  
 Fala da necessidade de novas instalações hospital regional de Aveiro.  
 Faz considerações sobre carreiras de transporte colectivo em Aveiro.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Fala sobre o naufrágio da traineira Praia da Atalaia na barra de Aveiro.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a reforma do Código Administrativo e subscreve, com outros 

Srs. Deputados, uma moção acerca do mesmo aviso prévio.  
 Requer que lhe sejam fornecidos elementos sobre contratos estabelecidos entre a Federação de Caixas 

de Previdência – Serviços Médico-Sociais e os hospitais ou instituições particulares, nomeadamente 
casas de saúde, relativos à prestação de serviços cirúrgicos pelas equipas das citadas instituições 
assistenciais a beneficiários das caixas de previdência.  

 Requer vários elementos sobre ensino no distrito de Aveiro.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Congratula-se com a inauguração da ponte da Varela, na ria de Aveiro.  
 Participa no debate na generalidade da proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 

1965-1967.  
 Solicita do Governo providências urgentes para a construção de um matadouro em Aveiro.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a propriedade da farmácia e subscreve, com outros 

Deputados, propostas de alteração a algumas bases da mesma proposta de lei.  
 
 
 



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.  
 Chama a atenção para assuntos de interesse para a região de Aveiro.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Trata de assuntos de interesse para a região de Aveiro.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.  
 Trata de problemas da produção e comercialização do sal.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Trata de problemas do ensino técnico industrial e comercial do distrito de Aveiro.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1969.  
 Agradece a criação de uma secção de ensino liceal em S. João da Madeira.  
 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.  
 Congratula-se com a anunciada renovação da linha férrea metropolitana.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1967.  
 Assinala as finalidades do Fundo de Acção Social Escolar, criado pelo Decreto-Lei n.º 47 311, que 

reorganiza a Mocidade Portuguesa.  
 Agradece à Fundação Gulbenkian o auxílio prestado para a construção do Conservatório Regional de 

Música em Aveiro.  


