
JOAQUIM CARVALHO MACEDO CORREIA 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1928-04-12. 
 
Localidade 
 Porto. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia Electrotécnica pela Universidade do Porto. 
 
Profissão 
 Director de empresas. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico; 
 Dirigente da União Católica de Industriais e Dirigentes de Trabalho; 
 Com Sá Carneiro, Pinto Machado e José da Silva, faz anteceder a sua candidatura da publicação de um 

comunicado de imprensa, com a defesa das liberdades fundamentais; 
 Integrou a “Ala Liberal” na X Legislatura. 
 
Carreira político-administrativa 
 Director do Grémio dos Industriais Metalúrgicos e Metalo-mecânicos do Norte; 
 Procurador à Câmara Corporativa (XI Legislatura). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Porto Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve o parecer da Comissão de Economia sobre ã proposta de lei de autorização das receitas e 

despesas para 1970.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a adopção de medidas tendentes ao desenvolvimento 

da região de turismo da serra da Estrela.  
 Requer várias informações sobre voos da TAP.  
 Faz considerações acerca do colóquio realizado em Lisboa sobre política industrial.  
 Em aparte ao Sr. Alberto de Alarcão, corrobora as afirmações de homenagem ao engenheiro Paulo de 

Barros.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e 

a sociedade moderna.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1971.  
 Subscreve, com o Sr. Sá Carneiro e outros Deputados, um projecto de lei de revisão constitucional.  
 Subscreve, com outros Deputados, algumas propostas de alteração à proposta de lei sobre a actividade 

de seguros e resseguros.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda ao projecto de lei sobre a reabilitação e 

integração social de indivíduos deficientes.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Correia da Cunha sobre o ordenamento do território.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de moção sobre a matéria do referido aviso prévio.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre liberdade 

religiosa.  
 Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a discussão e votação na 

especialidade da proposta e do projecto de lei de imprensa incidam, de preferência, sobre o texto da 
Câmara Corporativa.  



 Subscreve, com mais dois Deputados, várias propostas de alteração e uma proposta de aditamento ao 
referido texto.  

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Requer, com outros Srs. Deputados, que seja submetido à apreciação da Assembleia Nacional o 

Decreto-Lei n.º 520/71, publicado no Diário do Governo, 1.ª série, n.º 276, de 24 de Novembro.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a defesa da concorrência.  
 Refere-se a vários problemas relacionados com o Aeroporto das Pedras Rubras.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de aditamento à proposta de lei de defesa da 

concorrência.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre fomento industrial e subscreve, com 

outros Deputados, uma proposta de alteração à mesma proposta de lei.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Usa da palavra para se referir ao Aeroporto de Pedras Rubras e a alguns problemas conexos.  
 Participa no debate de apreciação ao aviso prévio sobre meios de comunicação e problemática de 

informação.  
 Apresenta uma nota de perguntas, requerendo informações sobre o impedimento de entrar no País do 

Dr. Rui Luís Gomes.  
 Apresenta o relatório da Comissão de Economia sobre a proposta de lei acerca de agrupamentos 

complementares de empresas.  
 Refere-se à dificuldade de obter novas linhas telefónicas no distrito do Porto.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas as diferentes bases da proposta de lei sobre 

agrupamentos complementares de empresas.  
 Discute na especialidade as diferentes bases da proposta de lei sobre agrupamentos complementares de 

empresas.  
 Refere-se ao problema da indústria automóvel.  
 Defende a prioridade das questões económicas e tece diversas considerações a esse respeito.  


