TEODORO DE SOUSA PEDRO
Legislaturas: X.
Data de nascimento
 1927-01-01.
Localidade
 Ponta Delgada / Açores.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Medicina pela Universidade de Lisboa;
 Curso de Ciências Pedagógicas pela Universidade de Coimbra.
Profissão
 Médico.
Carreira profissional
 Assistente da Faculdade de Medicina de Lisboa;
 Colaborador dos Serviços Centrais da Campanha Nacional de Educação de Adultos;
 Médico do Hospital Regional de Ponta Delgada;
 Médico do Serviço Nacional de Emprego;
 Delegado da Ordem dos Médicos em Ponta Delgada.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
X
Ponta Delgada

Comissões
Trabalho, Previdência e Assistência Social.

Intervenções parlamentares
X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)










Faz considerações sobre a situação económica, social e política do distrito de Ponta Delgada.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda da proposta de lei sobre a colheita de
produtos biológicos humanos para liofilização e conservação por outros processos.
Faz considerações sobre as possibilidades do turismo nos Açores, nomeadamente no distrito de Ponta
Delgada.
Refere-se à situação da indústria da construção civil no distrito de Ponta Delgada.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Meneses Falcão sobre os problemas suscitados pelo fenómeno da
emigração no distrito de Leiria.
Requer informações sobre a reclassificação dos escriturários dos tribunais.
Requer elementos sobre transportes aéreos nos Açores.
Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1968.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas
entre o continente e as ilhas adjacentes.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)











Refere-se à recente viagem do Papa Paulo VI a alguns países da Ásia e Oceania.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1971.
Congratula-se com a definição pelo Sr. Ministro das Comunicações da política dos transportes aéreos dos
Açores, referindo-se à sua incidência no problema da emigração.
Requer uma publicação do Instituto de Alta Cultura.
Pede ao Ministério da Educação Nacional informações sobre a frequência de alguns estabelecimentos de
ensino.
Faz um aparte à intervenção em que o, Sr. Ávila de Azevedo se refere a alguns aspectos da política de
desenvolvimento regional dos Açores, nomeadamente à política das comutes aéreas.
Requer três publicações oficiais.
Requer várias informações relativas a estradas nacionais de alguns distritos nos anos de 1961 a 1970.
Requer vários elementos sobre a projectada construção do Estádio Municipal de Ponta Delgada.
Refere-se a problemas da indústria da construção civil no arquipélago dos Açores.









Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao projecto de lei sobre a reabilitação e
integração de indivíduos deficientes e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração do
referido projecto de lei.
Participa no debate do aviso prévio do Sr. Correia da Cunha ordenamento do território.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de nova redacção do artigo 89.º da Constituição.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa, apresenta propostas de alteração e
discute na especialidade a referida proposta de lei.
Expõe a situação dos proprietários dos terrenos do antigo aeroporto de S. Miguel.
Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a discussão e votação na
especialidade da proposta e do projecto da lei de imprensa incidam, de preferência, sobre o texto da
Câmara Corporativa.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)








Requer uma nota da conta corrente do Tesouro Público com o distrito de Ponta Delgada relativa aos
anos de 1940, 1950, 1960 e 1970.
Refere-se à visita de membros do Governo aos Açores e faz considerações sobre alguns problemas
relativos a este arquipélago.
Trata de alguns problemas de saúde e assistência médica no distrito de Ponta Delgada.
Refere-se a vários problemas relativos à situação do funcionalismo público em Ponta Delgada.
Apresenta uma nota de perguntas relativa aos planos portuários dos Açores e da Madeira.
Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo à proposta de lei
sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros.
Apoia a estratégia de desenvolvimento adoptada pela Comissão Regional dos Açores para preparação do
IV Plano de Fomento.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)









Tece considerações acerca da assistência médica em Ponta Delgada.
Subscreve um projecto-lei sobre a publicidade do tabaco.
Faz uma breve análise da problemática do novo hospital de Ponta Delgada.
Faz uma nota de perguntas acerca do novo projecto de abastecimento de água ao concelho de Ponta
Delgada.
Apresenta uma nota de perguntas sobre problemas otorrinolaringológicos no distrito de Ponta Delgada.
Apresenta um requerimento acerca do número de viaturas no distrito de Ponta Delgada e do montante
anual sobre o imposto de gasolina.
Apresenta um requerimento acerca dos sindicatos existentes actualmente no distrito de Ponta Delgada.
Apresenta uma nota de perguntas acerca da previsão da instalação em Ponta Delgada dos serviços da
Inspecção-Geral das Actividades Económicas.

