
LUÍS TEOTÓNIO PEREIRA 
Legislaturas: IV.  

 
Data de nascimento 
 1895-03-17. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Data da morte 
 1990-02-13. 
 
Habilitações literárias 
 Estudos do ensino secundário no Liceu do Carmo e Colégio de Campolide (Jesuítas). Com o 

encerramento do Colégio (1910), parte para Inglaterra, onde frequenta os cursos comerciais no 
Bringhton College e na Pitman’s Commercial School. Com o eclodir da guerra, em 1914, regressa a 
Portugal. 

 
Profissão 
 Director de empresas; 
 Gestor. 
 
Carreira profissional 
 Membro da Direcção da firma (da família) Theotónio Pereira (1921); 
 Substitui o pai na Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Fidelidade, em 

substituição de seu pai (1950). 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Câmara Municipal de Almada; 
 Presidente do Grémio do Comércio de Exportação de Vinhos, lugar que ocupa durante vários anos, com 

reeleições sucessivas (1933); 
 Presidente do Grémio dos Exportadores de Azeite; 
 Procurador à Câmara Corporativa (I e II Legislaturas). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Setúbal Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Refere-se ao problema da crise de habitação.  
 Discute a proposta de lei sobre melhoramentos agrícolas.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Discute o aviso prévio referente à crise que os municípios atravessam.  
 Fala nos vários melhoramentos em projecto relativos à margem esquerda do Tejo, especialmente no que 

importa a Almada e a Cacilhas.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Bustorff da Silva acerca do problema monetário português.  
 Discute o relatório geral da comissão de inquérito aos elementos da organização corporativa.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre dívidas dos municípios aos hospitais civis.  
 Discute o artigo 13.º do parecer da Câmara Corporativa sobre o projecto de lei relativo ao inquilinato, 

enviando uma proposta.  
 Requer a retirada de uma sua proposta a certo articulado do artigo 1.º do dito parecer. 
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Associa-se às palavras dos Srs. Presidente e Madeira Pinto proferidas acerca da explosão ocorrida na 

fábrica de explosivos de Amora.  
 Agradece à Assembleia Nacional os seus sentimentos pelo falecimento de seu pai.  



 Discute o aviso prévio relativo aos aspectos económicos e sociais da produção e industrialização da 
cortiça.  


