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Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Requer cópia do relatório do Grupo de Trabalho para o Estudo da Formação Profissional Agrícola.  
 Faz considerações sobre o problema dos transportes na linha de Cascais.  
 Requer várias publicações oficiais do Instituto Nacional de Estatística.  
 Requer os I, II e III Planos de Fomento.  
 Refere-se à necessidade de preenchimento das vagas de professor existentes na Escola Superior de 

Medicina Veterinária.  
 Requer informação sobre se se encontra elaborado algum projecto de diploma sobre exportação de 

concentrado de tomate e, em caso afirmativo, lhe seja facultada cópia do respectivo texto.  
 Refere-se aos estragos causados pelo mar na Costa da Caparica.  
 Requer várias publicações oficiais.  
 Chama a atenção dos responsáveis para a situação dos analistas de 1.ª classe dos laboratórios dos 

organismos de coordenação económica.  
 Faz considerações sobre as tarifas da energia eléctrica.  
 Faz considerações sobre problemas de distribuição de energia eléctrica.  
 Refere-se à situação dos professores de Didáctica das escolas do magistério primário.  
 Requer elementos acerca do número de cantoneiros em cada distrito, suas categorias e vencimentos 

respectivos 
 Fala sobre problemas de consumos mínimos obrigatórios de água.  
 Enaltece a memória do engenheiro Paulo de Barros e fala sobre problemas de electrificação rural.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e 

a sociedade moderna.  
 Requer vários relatórios oficiais.  
 Refere-se aos preços praticados pelas juntas de freguesia na passagem de atestados.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.  
 Refere-se à falta de professores de Medicina Veterinária.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao texto sugerido pela Câmara 

Corporativa para proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos, discutindo-a na 
especialidade.  



2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1971.  
 Faz considerações sobre infra-estruturas rodoviárias no distrito de Lisboa e sobre a situação dos 

cantoneiros.  
 Requer uma publicação oficial do Ministério das Obras Públicas referente a vários anos.  
 Subscreve, com o Sr. Sá Carneiro e outros Deputados, um projecto de lei de revisão constitucional.  
 Refere-se à pública homenagem prestada, na Estação Agronómica Nacional, ao Prof. António de Sousa 

da Câmara.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Valente Sanches se pronuncia sobre as medidas restritivas da 

exportação de vinhos da metrópole para o ultramar, nomeadamente para Angola e Moçambique, a fim 
de impedir o agravamento da respectiva situação cambial.  

 Refere-se à prevenção, detecção e extinção dos incêndios florestais.  
 Faz considerações acerca das provas do direito ao abono de família e a assistência clínica.  
 Intervém na discussão na especialidade da proposta de lei sobre a actividade teatral.  
 Agradece ao Governo a revisão dos vencimentos dos cantoneiros.  
 Refere-se a vários aspectos do problema da habitação em Lisboa e subúrbios como resultado do 

crescimento demográfico.  
 Advoga a melhoria de situação das auxiliares de limpeza das escolas primárias.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a actividade de seguros e resseguros.  
 Requer duas publicações oficiais.  
 Faz considerações sobre o grande problema da família que é a habitação.  
 Louva o Ministério das Corporações e Previdência Social pela simplificação das provas do direito a abono 

de família e a assistência clínica e o Ministério da Justiça pela simplificação na obtenção do bilhete de 
identidade e certificados de registo criminal.  

 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado de 1969.  
 Apresenta um esclarecimento a propósito do entendimento da sua última intervenção, inserta no Diário 

das Sessões, n.º 89.  
 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia relativa às contas gerais do Estado de 1969.  
 Subscreve, com outros Deputados, a proposta de candidatura do Sr. Amílcar Mesquita para 2.º 

secretário da Mesa.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao projecto de lei sobre a reabilitação e 

integração social de indivíduos deficientes.  
 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia relativa às contas da Junta do Crédito Público de 

1969.  
 Refere-se às futuras instalações da Radiotelevisão Portuguesa.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de substituição na proposta de resolução relativa às 

contas gerais do Estado de 1969.  
 Requer a generalização do debate do aviso prévio do Sr. Correia da Cunha sobre o ordenamento do 

território, participando nele.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de aditamento e de alteração ao projecto de lei sobre a 

reabilitação e integração social de indivíduos deficientes, intervindo na discussão na especialidade.  
 Refere-se a diversos problemas concernentes ao exercício da profissão de odontologista, nomeadamente 

à necessidade de uma escola ou curso de especialização.  
 Refere-se ao problema da instalação da televisão em algumas províncias ultramarinas.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Requer diversas informações relativas a empresas industriais de tomate existentes no continente.  
 Refere-se a problemas de urbanização e desenvolvimento regional.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  
 A propósito da visita do Sr. Presidente do Conselho ao Baixo Alentejo litoral, faz considerações sobre o 

seu desenvolvimento económico e futuro demográfico.  
 Volta a intervir no debate na especialidade do texto da comissão eventual referente à revisão 

constitucional e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de nova redacção de uma alínea da 
Constituição.  

 Faz considerações acerca da repartição do número de Deputados pelos diversos círculos eleitorais.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
 Presta homenagem ao Prof. António de Sousa da Câmara, recentemente falecido, e dá conta do projecto 

do Estatuto do Agricultor Europeu, aprovado pela Assembleia Consultiva do Conselho da Europa.  
 Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa.  
 Trata de questões de ensino primário face ao despovoamento das zonas rurais.  



3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Lamenta a exigência do reconhecimento por notário da assinatura dos pais dos alunos inscritos no 

ensino liceal, acentuando os seus inconvenientes.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de resolução relativa à Convenção sobre a Igualdade 

de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1972.  
 Presta homenagem ao professor catedrático do Instituto Superior de Agronomia Francisco Caldeira 

Cabral e manifesta o desejo de que o Ministério da Educação Nacional oficialize o curso de Arquitectura 
Paisagística.  

 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Subscreve, com outros Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia sobre a 

proposta da Lei de Meios para 1972.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento aos votos das Comissões de Finanças e 

de Economia.  
 Agradece ao Sr. Ministro das Obras Públicas o pronto deferimento do seu pedido, quanto ao reinício das 

obras de abastecimento de água de Cabeço de Vide; manifesta também o reconhecimento da população 
da Costa da Caparica pelas obras de defesa da praia e vila.  

 Faz considerações sobre transportes escolares nos meios rurais.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a defesa da concorrência.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à proposta de lei de defesa da 

concorrência e discute na especialidade a mesma proposta de lei.  
 Refere-se a problemas relativos aos transportes ferroviários e rodoviários na Costa do Sol.  
 Anuncia um aviso prévio subordinado ao tema «Urbanização e habitação».  
 Efectiva o seu aviso prévio sobre urbanização e habitação.  
 Requer várias informações sobre as obras do Plano de Rega do Alentejo e outras obras de fomento 

hidroagrícola a cargo do Estado.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Eleutério de Aguiar participa no debate do aviso prévio sobre 

urbanização e habitação.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Castro Salazar participa no debate do aviso prévio sobre 

urbanização e habitação.  
 Encerra o debate do seu aviso prévio sobre urbanização e habitação e subscreve, com outros 

Deputados, uma moção.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Economia relativo à proposta de lei sobre fomento industrial.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre fomento industrial.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo à proposta de lei 

sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros, discute na generalidade a mesma proposta de lei e 
subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à mesma proposta de lei.  

 Participa no debate para apreciações das contas públicas de 1970.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Refere-se à recente criação da Secretaria de Estado de Urbanismo e Habitação.  
 Refere-se ao reconhecimento notarial de assinaturas nos boletins de inscrição liceal.  
 Subscreve as propostas de alteração à proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado 

apresentadas pelas Comissões de Economia e Finanças.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Deputado Eleutério de Aguiar.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o registo nacional de identificação e subscreve as 

propostas de alteração à proposta de lei apresentadas pela Comissão de Política e Administração Geral e 
Local.  

 Discute na generalidade a proposta de lei acerca da autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Aprova os Acordos entre os Estados Membros da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e a 

Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por um lado, e a República Portuguesa, por outro lado, e 
entre a Comunidade Económica Europeia e a República Portuguesa, discute a apreciação dos textos e 
subscreve, com outros Deputados, a proposta de, resolução relativa à apreciação dos textos dos 
referidos Acordos.  

 Subscreve, com outros Deputados, o relatório das Comissões de Finanças e de Economia sobre o 
aditamento à proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973, discute alterações e 
aditamentos à da proposta de lei e autorização das receitas e despesas para 1973.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à Lei de Meios para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de redacção ao Regimento da Assembleia Nacional.  



 Aborda problemas da nova horticultura face aos acordos com a Europa.  
 Discute na especialidade o Regimento da Assembleia Nacional.  
 Aborda problemas referentes ao futuro dos agricultores na Costa da Caparica.  
 Refere-se ao problema da fruta portuguesa face à Europa.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre meios de comunicação e problemática da informação.  
 Tece considerações acerca da controvérsia entre as partes interessadas num carregamento de vinho 

para Luanda.  
 Analisa o problema da exportação de flores e plantas ornamentais portuguesas para a Europa.  
 Tece considerações em defesa do ambiente natural da vida e do património vegetal em meios urbanos e 

suburbanos.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre agrupamentos complementares de 

empresas e subscreve uma proposta de redacção a uma base da mesma proposta de lei e subscreve, 
com outros Deputados, uma proposta de alteração da mesma proposta de lei. Apresenta uma nota de 
perguntas sobre estética de construções urbanas.  

 Faz alguns comentários acerca da comercialização dos vinhos no ultramar e marcas de origem.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a toxicomania e subscreve, com outros Deputados, uma 

moção no final do aviso prévio sobre a toxicomania.  
 Refere-se à urbanização do vale de Algés e da zona ribeirinha de Lisboa.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a indústria do turismo no desenvolvimento económico e social 

do ultramar.  
 Faz um aparte à comunicação do Sr. Augusto Correia sobre a projectada estrada n.º 347 entre Relvas e 

Pé de Janeiro.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de terras do ultramar e propõe uma nova redacção a uma 

base da proposta de lei de terras do ultramar.  
 Ocupa-se da electricidade e abastecimento de água de diversas zonas do País.  
 Congratula-se com a publicação do Decreto-Lei n.º 153/73, que autoriza a celebração do contrato para a 

elaboração do projecto de obras de regularização dos leitos do sistema hidráulico do Baixo Mondego.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de terras do ultramar e propõe uma nova redacção para uma 

base da proposta de lei de terras do ultramar.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de reforma do sistema educativo.  
 Participa no debate das contas gerais do Estado relativas ao ano de 1971.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de reforma do sistema educativo.  
 Ocupa-se da previdência social rural.  
 Subscreve, com outros Deputados, o decreto de autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, a ratificação, sob a forma de resolução, do Decreto-Lei n.º 196/72.  
 Subscreve, com outros Deputados, o texto definitivo sobre a lei de terras do ultramar.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Intervém no debate, na generalidade, da proposta de lei sobre o IV Plano de Fomento.  
 Intervém no debate, na generalidade, da proposta de lei sobre o IV Plano de Fomento.  
 Na qualidade de relator da Comissão de Economia, apresenta o relatório das Comissões de Finanças e 

de Economia sobre a proposta de lei das receitas e despesas para 1974.  
 Aborda problemas de saneamento da região de Lisboa.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha.  
 Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1974.  
 Refere-se à problemática do abastecimento de água na região de Lisboa.  
 Usa da palavra para abordar problemas do abastecimento de água e seu financiamento.  
 Tece considerações sobre a urbanização e vida administrativa e social nos arredores de Lisboa.  
 Entra na discussão, na generalidade, da proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio 

da vinha.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha.  
 Faz considerações acerca das urbanizações e áreas sociais nos arredores de Lisboa.  
 Refere-se à urbanização e renovação urbana na área de Lisboa.  
 Faz considerações acerca da concessão de novas licenças de táxis e do agradecimento dos motoristas 

profissionais de Lisboa.  
 Aprecia a política de ordenamento do território e os melhoramentos rurais.  
 Entra no debate do aviso prévio sobre o plano estadual de habitação e urbanismo para os Estados de 

Angola e de Moçambique.  



 Requer a generalização do debate do aviso prévio sobre a formação profissional agrícola, que foi 
concedida. 


