
DÉLIO DE CASTRO CARDOSO SANTARÉM 
Legislaturas: VIII. 
 
Data de nascimento 
 1903-05-31. 
 
Localidade 
 Santo Tirso / Porto. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina. 
 
Profissão 
 Médico. 
 
Carreira político-administrativa 
 Membro da Comissão Distrital do Porto da União Nacional; 
 Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso; 
 Presidente da Comissão Municipal de Assistência de Santo Tirso. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Porto Obras Públicas e Comunicações. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Refere-se à formação da juventude.  
 Refere-se às cheias do Douro e à acção do Governo em favor dos sinistrados.  
 Requer informações sobre trigo e milho.  
 Discute as propostas de lei acerca do Estatuto da Saúde e Assistência e reforma da previdência social.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1963.  
 Discute a proposta de lei sobre saúde e assistência.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre saúde mental.  
 Faz considerações sobre assuntos de ensino e cultura.  
 Congratula-se com a recente publicação do relatório respeitante à actividade do Ministério das Obras 

Públicas.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Participa no debate do aviso prévio sobre a reforma do Código Administrativo.  
 Requer a generalização do debate do aviso prévio sobre educação nacional e participa no mesmo 

debate.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional. 
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Refere-se à crise da medicina em Portugal.  
 Fala sobre uma reunião de agricultores em Santo Tirso.  
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca da propriedade da farmácia.  
 Requer que lhe sejam fornecidos elementos sobre o número de mortes e suas causas em determinados 

períodos.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre o regime jurídico dos acidentes de 

trabalho e das doenças profissionais e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à 
mesma proposta de lei.  


