JOSÉ VICENTE DE ABREU
Legislaturas: IX, X.
Data de nascimento
 1912-12-20.
Localidade
 Elvas / Portalegre.
Data da morte
 1970-07-26.
Habilitações literárias
 Curso da Escola de Regentes Agrícolas de Coimbra (1933).
Profissão
 Regente agrícola;
 Agricultor;
 Técnico de vários empreendimentos da Junta Nacional do Vinho.
Carreira político-administrativa antes e depois de ser deputado
 Presidente da Câmara Municipal de Elvas, por nomeação (1957);
 Vereador da Câmara Municipal de Elvas;
 Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Elvas;
 Vice-Presidente do Grémio da Lavoura de Elvas.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
IX
Portalegre
X
Portalegre
* Morreu em 26 de Julho de 1970, num acidente

Comissões
Política e Administração Geral e Local.
Obras Públicas e Comunicações. *
na Guiné, com outros Deputados.

Intervenções parlamentares
IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)



Trata de vários problemas da região de Elvas.
Recorda a acção do tenente piloto aviador Joaquim António Braga Gonçalves, recentemente falecido em
combate no ultramar.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)



Intervém no debate na generalidade da proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.
Fala sobre a barragem do Caia e a sua importância para os concelhos de Elvas e Campo Maior.




Refere-se à necessidade de criação de um liceu em Elvas e ao estado da linha férrea do Leste.
Solicita a criação da zona de turismo do concelho de Elvas.



Assinala a criação de um liceu em Elvas e pede ao Governo a reforma urgente da linha de caminho de
ferro do Leste.
Agradece ao Sr. Ministro da Economia a autorização de construção em Elvas do matadouro frigorífico da
Cooperativa Agrícola do Caia.
Requer ao Ministério da Educação Nacional informações sobre o destino e recuperação de algumas
obras de arte do templo dos frades dominicanos em Elvas.
Faz considerações acerca da recente criação da zona de turismo de Elvas.
Presta homenagem aos portugueses ou seus descendentes que, longe da Pátria, a honram,
nomeadamente à comunidade portuguesa na Venezuela.
Manifesta o regozijo da lavoura da região de Elvas e Campo Maior pela recente visita do Sr. Presidente
do Conselho.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de substituição à proposta de lei sobre a organização
das Casas do Povo e a previdência rural.

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)







X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)





Requer novamente informações sobre o destino e recuperação de algumas obras de arte do templo dos
frades dominicanos em Elvas.
Preconiza a remodelação das instalações fronteiriças do Caia e a renovação da linha do caminho de ferro
do Leste.
A propósito da visita do Sr. Secretário de Estado da Agricultura ao distrito de Portalegre, refere-se a
vários problemas que afectam a lavoura do Alto Alentejo.
Discute na generalidade o projecto de lei sobre o crédito de colheita pelo processo de warrantagem.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)






Requer novamente informações sobre o destino e recuperação de algumas obras de arte do templo dos
frades dominicanos em Elvas.
Preconiza a remodelação das instalações fronteiriças do Caia e a renovação da linha do caminho de ferro
do Leste.
A propósito da visita do Sr. Secretário de Estado da Agricultura ao distrito de Portalegre, refere-se a
vários problemas que afectam a lavoura do Alto Alentejo.
Discute na generalidade o projecto de lei sobre o crédito de colheita pelo processo de warrantagem.

