JÚLIO ALBERTO DA COSTA EVANGELISTA
Legislaturas: VII, VIII, IX, X, XI.
Data de nascimento
 1927-04-24.
Localidade
 Valença / Viana do Castelo.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa.
Profissão
 Advogado (colaborador de Marcello Caetano);
 Jornalista;
 Escritor.
Perfil político-ideológico
 Católico. Subdirector do diário conservador e católico A Voz.
Carreira político-administrativa
 Vogal da Comissão Distrital de Viana do Castelo da União Nacional;
 Vogal da Junta Central da Legião Portuguesa;
 Funcionário do Secretariado Nacional da Informação (SNI);
 Chefe da Secção de Etnografia, Teatro e Música do SNI (1956);
 Inspector Nacional da Mocidade Portuguesa (1959).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
VII
Viana do
VIII
Viana do
IX
Viana do
X
Viana do
XI

Castelo
Castelo
Castelo
Castelo

Viana do Castelo

Comissões
Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais.
Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais.
Ultramar.
2.º Secretário da Mesa; Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses
Espirituais e Morais; Ultramar.
Negócios Estrangeiros.

Intervenções parlamentares
VII Legislatura (1957-1961)

1.ª Sessão Legislativa (1957-1958)


Faz considerações sobre a comunidade luso-brasileira.



Insiste em que o Ministério das Corporações lhe envie elementos sobre Casas do Povo, requeridos em
sessão anterior.
Refere-se à visita do Sr. Ministro das Obras Públicas a Valença do Minho.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre o fomento piscícola nas águas interiores do País.
Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de alteração à Constituição Política.
Refere-se à visita do Sr. Presidente da República ao norte do País.

2.ª Sessão Legislativa (1958-1959)





3.ª Sessão Legislativa (1959-1960)






Agradece ao Sr. Presidente as palavras com que se referiu à colaboração que prestou à Mesa na última
sessão legislativa.
Faz considerações a propósito da publicação dos diplomas que reformam o regime jurídico dos
espectáculos públicos e reorganizam os serviços da Inspecção dos Espectáculos.
Pede que seja suspensa a obrigatoriedade do contingente de filmes portugueses a exibir.
Ocupa-se dos problemas respeitantes à comunidade luso-brasileira e à regulamentação do Tratado de
Amizade e Consulta Luso-Brasileiro.

4.ª Sessão Legislativa (1960-1961)



Refere-se a vários problemas de interesse para o distrito de Viana do Castelo.
Refere-se ao assalto do paquete «Santa Maria», acontecimentos de Angola e comunicado da Oposição.

VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)


Não regista intervenções.







Fala sobre a visita do Chefe do Estado ao Alto Minho.
Faz considerações sobre a comemoração do nascimento de D. Carlos.
Refere-se ao incêndio que destruiu a fragata D. Fernando.
Chama a atenção para o perigo resultante da divulgação da literatura estrangeira infantil e juvenil.
Apresenta um projecto de lei sobre a valorização da vida local.





Evoca o 2.º aniversário da invasão do Estado Português da Índia.
Participa no debate do aviso prévio sobre educação nacional.
Fala sobre as deficiências do ensino no distrito de Viana do Castelo.



Refere-se ao naufrágio do rebocador Rio Vez na barra de Viana do Castelo e às providências a tomar
para evitar desastres semelhantes.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)

4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)

IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)









Agradece as palavras dos Srs. José Manuel da Costa e Guerreiro Rua acerca do 5.º aniversário do jornal
A Voz.
Refere-se à passagem do 4.º aniversário da Revolução Nacional. Faz considerações sobre a situação do
professorado do ensino técnico.
Evoca a personalidade da rainha D. Amélia, a propósito do centenário do seu nascimento.
Refere-se ao 1.º centenário do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia.
Fala sobre a indústria de fundição de metais não ferrosos.
Chama a atenção do Governo para a saída ilegal de capitais portugueses para o estrangeiro.
Faz considerações sobre promoção do nível cultural e equipamento industrial do Minho.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)


Alude à visita feita pelas autoridades mais qualificadas do distrito de Viana do Castelo ao Sr. Ministro das
Obras Públicas.

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)




Apresenta uma proposta de aditamento à proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano
de Fomento e discute na generalidade e na especialidade a mesma proposta de lei.
Discute na especialidade o artigo 24.º da proposta de lei do serviço militar.
Subscreve, com outros Deputados, um projecto de lei de alteração do artigo 667.º do Código de
Processo Penal.

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)




Discute na generalidade a proposta de lei sobre alterações à lei eleitoral, subscreve, com outro
Deputado, uma proposta de aditamento à referida proposta de lei e justifica no debate na especialidade
essa proposta de aditamento.
Discute na generalidade e na especialidade o seu projecto de lei sobre a alteração do artigo 667.º do
Código de Processo Penal e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de substituição deste
projecto de lei.

X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)








Discute na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.
Pergunta ao leader da Assembleia em qual das listas submetidas a sufrágio para a eleição da Comissão
do Ultramar vai votar.
Faz considerações de natureza política sobre o recente discurso do. Sr. Presidente do Conselho.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Camilo de Mendonça sobre problemas da oleicultura nacional.
Faz um aparte à intervenção do Sr. José da Silva sobre problemas de inquilinato.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Gonçalves de Proença se refere a vários aspectos da
economia do Alto Minho.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)



Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Baptista da Silva trata de problemas relativos à política de
trânsito rodoviário.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Cotta Dias, no debate da Lei de Meios, tece considerações
sobre o que entende por estado social.


































Agradece ao Governo as providências tomadas quanto ao integral aproveitamento dos recursos
hidráulicos da bacia hidrográfica do rio Lima, de particular significado para a região da Ribeira Lima e
para o porto de Viana do Castelo.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Aguiar e Silva faz considerações sobre os problemas
levantados pela projectada construção de um hotel em determinado local da cidade de Coimbra.
Intervém na discussão na especialidade da proposta de lei sobre a actividade teatral.
Intervém novamente na discussão na especialidade da referida proposta de lei.
Requer informações relativas ao problema da electrificação da zona intramuros da vila de Valença.
Intervém novamente na discussão na especialidade da proposta de lei sobre a actividade teatral.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre a protecção do
cinema nacional.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Neto Miranda se refere a alguns aspectos do desenvolvimento
económico de Angola, a propósito do 10.º aniversário da eclosão do terrorismo naquela província.
Discute a moção relativa ao aviso prévio sobre os aspectos culturais, económicos e sociais do distrito de
Braga.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Pinto Machado faz considerações acerca da última exposição
do Sr. Presidente do Conselho através da televisão.
Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a actividade de
seguros e resseguros.
Subscreve o parecer conjunto das Comissões de Finanças, de Economia e do Ultramar acerca da referida
proposta de lei.
Subscreve um parecer adicional das referidas três Comissões acerca da mesma proposta de lei.
Subscreve, com outros Deputados, mais duas propostas de alteração à mesma proposta de lei.
Requer novamente do Ministério do Interior e da Secretaria de Estado da Indústria informações relativas
ao problema da electrificação da zona intramuros da vila de Valença.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre a actividade de seguros e resseguros.
Assinala a celebração do dia da comunidade luso-brasileira.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Magalhães Mota discute na generalidade a proposta e os
projectos de lei de revisão constitucional.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Correia da Cunha no mesmo debate na generalidade.
Subscreve uma série de propostas de alteração à Constituição apresentadas pela comissão eventual e
participa no debate na generalidade e na especialidade na discussão da proposta e projectos de lei atrás
referidos.
Faz um aparte à segunda intervenção do Sr. Sá Carneiro no mesmo debate.
Pronuncia-se sobre a forma de votar o requerimento do Sr. Trigo Pereira e outros Srs. Deputados no
sentido de que a votação da revisão constitucional se faça sobre o texto sugerido pela comissão
eventual.
Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.
Invoca o Regimento a propósito da intervenção em que o Sr. Pinto Machado explica à Assembleia as
razões por que desistia de intervir no referido debate na especialidade.
Faz reparos ao teor de um aparte do Sr. Deputado Correia da Cunha a uma intervenção sua registada
no Diário das Sessões, n.º 116.
Apresenta, na qualidade de relator, o parecer da comissão eventual acerca da proposta e do projecto de
lei de imprensa.
Faz dois apartes à intervenção do Sr. Aguiar e Silva no debate na generalidade da proposta e do
projecto de lei referidos.
Subscreve as propostas de alteração à referida proposta de lei apresentadas pela comissão eventual.
Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa e subscreve, com
outros Deputados, uma proposta de aditamento de uma nova base ao texto da comissão eventual atrás
referido.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)







Intervém no debate para a apreciação da Convenção sobre a Igualdade de Direitos é Deveres entre
Brasileiros o Portugueses.
Refere-se à situação do Hospital Distrital de Viana do Castelo e do porto da Foz do Lima.
Evoca um antigo colega, Deputado por Timor, major Chorão de Carvalho, que prescindiu das suas
prerrogativas de Deputado para ir cumprir o seu serviço militar no ultramar.
Esclarece a sua posição quanto à atitude do Sr. Deputado Pinto Machado quando da sua convocação
para prestar serviço militar.
Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação.
Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de revisão da Lei Orgânica do Ultramar.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)




Faz um aparte à intervenção do Sr. Deputado João Duarte de Oliveira sobre segurança.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Amílcar Mesquita sobre a discussão na generalidade da lei de meios.
Discute um aditamento à proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.

XI Legislatura (1973-1974)

1.ª Sessão Legislativa (1973-1974)


Não regista intervenções.

