
JORGE DE MELO DE GAMBOA VASCONCELOS 
Legislaturas: VIII. 
 
Data de nascimento 
 1907-11-18. 
 
Localidade 
 Ribeira Grande / S. Miguel / Açores. 
 
Data da morte 
 1995-07-02. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina. 
 
Profissão 
 Médico. 
 
Carreira profissional 
 Director do Hospital da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande; 
 Delegado de Saúde. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Distrital de Ponta Delgada da União Nacional. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Ponta Delgada Política e Administração Geral e Local. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Faz considerações sobre os acontecimentos de Angola e da Índia e acção desenvolvida na O. N. U. a 

respeito deles.  
 Faz considerações sobre a questão dos aeroportos nos Açores.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Fala sobre a situação da população dos Açores e congratula-se com a construção do aeródromo de S. 

Miguel.  
 Discute a proposta de lei sobre saúde e assistência.  
 Refere-se ao problema da habitação nos Açores.  
 Recorda os quatro séculos da edição dos «Colóquios dos Simples», de Garcia de Orta, levada a efeito na 

Índia Portuguesa.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Refere-se à visita do Ministro das Obras Públicas às ilhas dos Açores.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para a 

enfrentar.  
 Toma parte no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional e subscreve, com outros Srs. Deputados, 

uma moção acerca do mesmo aviso prévio.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Requer que lhe sejam fornecidos os três volumes do livro Dez Anos de Política Externa.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre indústrias extractivas.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre a propriedade da farmácia.  
 Fala sobre o discurso do Sr. Presidente do Conselho no acto de posse da nova Comissão Executiva da 

União Nacional e sobre a intervenção do Sr. Deputado Martins da Cruz a esse propósito.  
 Fala sobre problemas afectos às ligações aéreas do arquipélago dos Açores.  
 Ocupa-se dos julgados municipais nos Açores.  


