
LUÍS DE AZEREDO PEREIRA 
Legislaturas: VI. 
 
Data de nascimento 
 1906-04-20 
 
Localidade 
 Viseu 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Chefe da Secretaria Judicial de Vouzela; 
 Juiz Municipal em Vouzela. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia da União Nacional de Castro Daire; 
 Delegado Concelhio de Castro Daire da Legião Portuguesa; 
 Presidente da Câmara Municipal de Vouzela; 
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vouzela. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VI Viseu Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência. 
 
Intervenções parlamentares 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1954.  
 Solicita ao Governo o restabelecimento da Escola Prática de Agricultura de Viseu e a regulamentação do 

ensino agrícola particular.  
 Fala acerca da tributação dos alugadores de carros de bois.  
 Ocupa-se do problema da habitação para trabalhadores.  
 Refere-se aos novos edifícios do Reformatório para o sexo feminino e do tribunal judicial, ambos em 

Viseu, e pede a construção de edifícios próprios e adequados para a conveniente instalação de serviços 
de justiça das comarcas da Lamego, Mangualde e Castro Daire.  

2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1955.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca dos problemas do vinho e da vinha.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Cerveira Pinto acerca do fomento piscícola e da pesca fluvial.  
 Ocupa-se do problema das estradas, especialmente no do distrito de Viseu.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Fala acerca da ampliação das instalações da Escola Industrial e Comercial de Viseu e pede a construção 

de um edifício novo para a referida Escola.  
 Discute na generalidade as propostas de lei sobre o turismo e sobre a indústria hoteleira.  
 Refere-se à passagem do 1.º centenário dos caminhos-de-ferro e chama a atenção do Governo para o 

problema das comunicações ferroviárias de Viseu 
 Requer informações sobre o exercício da caça referentes aos anos de 1954 e 1955.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1957.  
 Requer informações sobre a actividade das comissões venatórias.  
 Ocupa-se do problema dos vencimentos do funcionalismo público e em especial dos escrivães das 

execuções fiscais.  



 Faz considerações sobre o problema das comunicações rodoviárias do distrito de Viseu e requer 
informações sobre a mesma matéria.  

 Faz considerações sobre a venda de especialidades farmacêuticas.  
 Refere-se à invasão da lagarta que ataca os pinhais da circunscrição florestal com sede em Viseu e 

requer informações sobre as medidas tomadas para combater este mal.  


