
TEOTÓNIO MACHADO PIRES 
Legislaturas: IV. 
 
Data de nascimento 
 1902-11-07. 
 
Localidade 
 Belém / Angra do Heroísmo / Açores. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Professor do ensino secundário; 
 Proprietário agrícola. 
 
Carreira profissional 
 Professor do Liceu e da Escola Comercial; 
 Subdelegado do Procurador da República (1945); 
 Chefe da Secretaria da Junta Geral do Distrito (1945); 
 Presidente da Comissão Administrativa do Grémio da Lavoura (1945). 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia da União Nacional de Angra do Heroísmo; 
 Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo; 
 Governador do Distrito Autónomo de Angra do Heroísmo (1960). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Angra do Heroísmo Obras Públicas e Comunicações. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Fala sobre problemas que interessam à ilha Terceira.  
 Refere-se à construção do porto de abrigo de Angra do Heroísmo e envia um requerimento pedindo 

informações sobre aquele assunto.  
 Lembra a necessidade de socorrer as famílias dos missionários portugueses mortos em Timor durante a 

ocupação pelos japoneses.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Entra no debate do aviso prévio relativo à crise que os municípios atravessam.  
 Esclarece a reclamação dos produtores agrícolas da ilha Graciosa, que está em contradição com o que 

os mesmos signatários pediram ao governador e a si quando visitou aquela ilha.  
 Trata da criação de uma escola do magistério primário em Angra do Heroísmo.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Louva a acção do Governo pela vontade que tem manifestado em satisfazer as pretensões dos açorianos 

de certos melhoramentos.  
 Transmite a gratidão dos povos do distrito de Angra do Heroísmo pelos benefícios recebidos com a 

publicação de dois decretos-leis, um criando uma escola do magistério primário, outro um arquivo 
distrital.  

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Não regista intervenções.  


