JOSÉ SOARES DA FONSECA
Legislaturas: III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.
Data de nascimento
 1908-04-18.
Localidade
 Seixo Amarelo / Guarda.
Data da morte
 1969.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1931).
Profissão
 Advogado;
 Político;
 Administrador de empresas.
Perfil político-ideológico
 Monárquico;
 Católico. Colaborador dos jornais católicos A Guarda e Novidades;
 Defensor fervoroso do Estado Novo e dos seus valores espirituais;
 Director do CADC e da sua revista Estudos (1928-1930);
 Secretário da Associação Académica de Coimbra (1930-1931);
 Presidente da Juventude Universitária Católica.
Carreira político-administrativa
 Vogal em representação do Estado do Conselho de Tarifas para as Colónias de África (1932-1939);
 Comissário do Governo junto da Companhia Colonial de Navegação (1932-1950);
 Vogal da Comissão da Reforma da Legislação Aduaneira e do Conselho de Tarifas para as Ilhas
Adjacentes. Foi Presidente substituto da última (1936-1939);
 Membro vitalício do Conselho de Estado;
 Ministro das Corporações e Previdência Social (1950-1955);
 Comissário do Governo junto do Banco de Angola (1955-1957);
 Vice-presidente do Conselho de Administração do Banco de Angola (1955-1957);
 Presidente do Conselho de Administração da Companhia Colonial de Navegação (1956-1968);
 Administrador da Soponata;
 Vice-presidente das conferências parlamentares dos países da NATO (1964-1965);
 Presidente das conferências parlamentares dos países da NATO (1966).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
III
Não existiam círculos nem Comissões permanentes.
IV
Guarda Legislação e Redacção.
V
Guarda Legislação e Redacção.
VI
Guarda *
VII
Guarda 1.º Vice-presidente da Mesa; Legislação e Redacção. Trabalho, Previdência e
Assistência Social (Presidente).
VIII
Guarda 1.º Vice-presidente da Mesa (Líder do Governo); Legislação e Redacção.
IX
Guarda 1.º Vice-presidente da Mesa (Líder do Governo); Legislação e Redacção.
* Só assume funções a partir da 3.ª Sessão Legislativa, por integrar o Governo.
Intervenções parlamentares
III Legislatura (1942-1945)

1.ª Sessão Legislativa (1942-1943)


Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1943.





Faz considerações acerca do n.º 1.º da base II da proposta de lei da nacionalização de capitais de
diversas empresas.
Entra no debate acerca da proposta de lei relativa à fiscalização das sociedades por acções.
Entra no debate sobre o decreto-lei n.º 32.616, que regula a distribuição dos lucros líquidos anuais das
empresas de navegação obrigadas a instituir o fundo de aquisição de navios.

2.ª Sessão Legislativa (1943-1944)



Entra no debate da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1944.
Agradece as demonstrações de interesse da Assembleia pela sua pessoa enquanto esteve doente.




Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de fomento e reorganização industrial.
Entra no debate da proposta de lei de coordenação dos transportes terrestres e fala, na especialidade,
sobre a mesma proposta de lei.
Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de alterações à Constituição Política e ao Acto Colonial.

3.ª Sessão Legislativa (1944-1945)



IV Legislatura (1945-1949)

1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)





Faz uma pequena observação ao projecto de alterações ao Regimento.
Requer informações sobre certo inquérito, respeitante a coeducação.
Refere-se aos elementos que recebeu sobre o caso que ventilou de coeducação.
Entra no debate acerca do aviso prévio sobre marinha mercante.





relativo ao problema monetário foi aprovada por unanimidade.
Entra no debate acerca do aviso prévio do. Sr. Figueiroa Rego sobre lãs.
Faz uma anotação ao que disse anteriormente sobre o mesmo aviso prévio.
Discute a proposta de lei relativa ao imposto sobre sucessões e doações.

2.ª Sessão Legislativa (1946-1947)
 Deseja que fique registado no Diário das Sessões que a moção do Sr. Botelho Moniz sobre o aviso prévio

3.ª Sessão Legislativa (1947-1948)



Pede que fique consignado no Diário que os três artigos do projecto de lei relativo a feriados e descanso
semanal foram aprovados por unanimidade.
Refere-se à base XVII-A e ao artigo 26.º do parecer da Câmara Corporativa à proposta de lei relativa ao
problema da habitação.

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949)




Refere-se ao artigo 6.º da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1949.
Refere-se à urgência requerida pelo Sr. Paulo Cancela de Abreu para o seu projecto de lei sobre
abandono de família.
Apresenta a S. Ex.ª o Sr. Presidente da República, pela sua posse, as saudações e cumprimentos de
Assembleia Nacional.

V Legislatura (1949-1953)

1.ª Sessão Legislativa (1949-1950)







Acrescenta umas considerações às que fez o Sr. Braga da Cruz para justificar o novo artigo que
apresentou e que também subscreveu à proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o
ano de 1950.
Discute a proposta da Comissão de Legislação e Redacção sobre a antecipação da revisão constitucional.
Requer que a discussão na especialidade do projecto de lei sobre revogação das leis de banimento
incida sobre o texto da Câmara Corporativa.
Requer que fique consignado no Diário das Sessões que a votação do projecto de lei relativo à
revogação das leis de banimento foi por unanimidade.
Envia, com outros Srs. Deputados, uma proposta, em forma de projecto, destinada a substituir o texto
preconizado pela Câmara Corporativa para o projecto de uma amnistia e sobre o qual requer que incida
a discussão.

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951)


Não regista intervenções. Integra o Governo.



Não regista intervenções. Integra o Governo.



Não regista intervenções. Integra o Governo.

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952)
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953)

VI Legislatura (1953-1957)

1.ª Sessão Legislativa (1953-1954)


Não regista intervenções. Integra o Governo.



Não regista intervenções. Integra o Governo.



Discute o aviso prévio do Sr. Almeida Garrett sobre o problema da habitação para a família.



Não regista intervenções.

2.ª Sessão Legislativa (1954-1955)
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956)
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957)
VII Legislatura (1957-1961)

1.ª Sessão Legislativa (1957-1958)



Discute na especialidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência e das
Casas do Povo na construção de habitações económicas.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre a organização da defesa civil.

2.ª Sessão Legislativa (1958-1959)






Apresenta em nome da Comissão de Legislação e Redacção uma proposta para que Assembleia antecipe
a revisão da Constituição Política e discute aquela proposta.
Pede prioridade para a moção do Sr. Mário de Figueiredo na votação do artigo 1.º do projecto de lei do
Sr. Carlos Moreira de alteração à Constituição Política e pede que fique consignado no Diário das
Sessões ter havido apenas cinco votos contra a moção do Sr. Mário de Figueiredo sobre o artigo 1.º do
referido projecto de lei.
Discute o projecto de lei do Sr. Carlos Moreira e o projecto de lei do Sr. Duarte Silva, ambos de
alteração à Constituição Política e ainda o artigo único do projecto de lei do Sr. Cortês Pinto de alteração
da Constituição Política.

3.ª Sessão Legislativa (1959-1960)


Não regista intervenções.



Não regista intervenções.

4.ª Sessão Legislativa (1960-1961)
VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)





Faz considerações sobre a invasão e ocupação de Goa pela União Indiana.
Requer que a discussão da proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica se faça sobre
o texto sugerido pela Câmara Corporativa e discute a mesma proposta de lei.
Pede que a discussão na especialidade da proposta de lei relativa ao arrendamento da propriedade
rústica incida sobre o texto da Câmara Corporativa e discute a mesma proposta de lei.
Requer que a discussão na especialidade da proposta de lei relativa à reforma da previdência se faça
sobre o texto da Câmara Corporativa e discute a mesma proposta de lei.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)






Requer que a discussão na especialidade da proposta de lei sobre saúde e assistência se faça sobre o
texto da Câmara Corporativa.
Discute pormenorizadamente a mesma proposta de lei.
Requer que a discussão da proposta de lei sobre saúde mental incida sobre o texto da Câmara
Corporativa.
Faz considerações sobre a proposta de lei de alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.
Discute pormenorizadamente a da mesma proposta de lei.

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)








Subscreve o aviso prévio apresentado pelo Sr. Veiga de Macedo de apoio à política ultramarina do
Governo.
Requer, com outros Srs. Deputados, que seja submetido à ratificação expressa da Assembleia o DecretoLei n.º 45.398, que autoriza a emissão de um empréstimo externo, amortizável, até ao montante de 15
milhões de dólares.
Discute na generalidade, para, efeitos de ratificação, o mesmo decreto-lei.
Subscreve, com outros Srs. Deputados, propostas de alteração aos artigos 3.º e 8.º da proposta, de lei
de autorização de receitas e despesas para 1964 e discute a mesma, proposta de lei.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre a autorização das receitas e despesas para 1964.
Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre reembolso dos
custos de linhas novas de energia eléctrica.





Participa no debate do aviso prévio sobre política ultramarina do Governo.
Apresenta uma moção sobre o mesmo assunto, assinada por si e outros Srs. Deputados.
Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção relativos aos decretos da Assembleia
Nacional sobre as Contas Gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público.

4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)











Requer que a discussão na especialidade e votação da proposta de lei acerca do pano Intercalar de
Fomento para 1965-1967 incidam sobre o texto da Câmara Corporativa.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases da mesma proposta de lei
que discuta na especialidade.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional
sobre o Plano Intercalar de Fomento.
Discute na especialidade algumas bases da proposta de lei sobre a propriedade da farmácia e subscreve
o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre a
propriedade da farmácia.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases do projecto de lei sobre o
uso de acendedores e isqueiros.
Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração de algumas bases da proposta de lei
sobre o regime jurídico dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais e discute na especialidade
várias bases da mesma proposta de lei.
Agradece as palavras de saudação e despedida dirigidas pelo Sr. Presidente aos Deputados no fim da
legislatura.
Subscreve os textos aprovados pela Comissão de Legislação e Redacção sobre os decretos da
Assembleia acerca das Contas Gerais do Estado e das contas da Junta do Crédito Público de 1963,
acerca do uso de acendedores e isqueiros e acerca de acidentes de trabalho e doenças profissionais.

IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)







Discute na especialidade vários artigos da proposta da Lei de Meios para 1966.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção acerca do decreto da Assembleia Nacional
sobre a autorização das receitas e despesas para 1966.
Discute na especialidade o projecto de lei sobre preferência no provimento de lugares do ensino
primário e subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao mesmo projecto de lei.
Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre mar territorial e
zona contígua e discute na especialidade a mesma proposta de lei.
Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional
sobre preferência dos cônjuges no provimento de lugares do ensino primário, sobre mar territorial e
zona contígua e sobre as contas da Junta do Crédito Pública e sobre as Contas Gerais do Estado
relativas a 1964.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)








Agradece as palavras do Sr. Presidente sobre a sua actividade na N.A.T.O. e refere-se à morte do irmão
do Sr. Presidente, pedindo que fique exarado na acta um voto de pesar por tal facto.
Discute na especialidade vários artigos da proposta de lei de autorização das receitas e despesas para
1967.
Subscreve com outros Deputados várias propostas de alteração sobre a proposta de lei de autorização
das receitas e despesas para 1967.
Discute a moção apresentada pela Comissão de Educação sobre o aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral
relativo à educação da juventude.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça e subscreve com outros
Deputados várias propostas de alteração desta proposta de lei.
Manda para a Mesa uma moção sobre a instituição do dia 22 de Abril como solene dia da Comunidade
Luso-Brasileira.
Requer que conste da acta que a votação da moção apresentada sobre o dia da Comunidade LusoBrasileira foi feita levantando-se os Deputados que concordavam com ela e nenhum ficou sentado.

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)




Discute na especialidade várias bases da proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano
de Fomento subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de algumas bases da mesma
proposta de lei.
Presta homenagem ao trabalho da Comissão Eventual designada para estudo desta proposta de lei e à
forma como presidiu aos respectivos trabalhos o Sr. Castro Fernandes.








Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção acerca do decreto da Assembleia Nacional
sobre o III Plano de Fomento.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de vários artigos da proposta de lei de
autorização das receitas e despesas para 1968, discute na especialidade vários artigos e subscreve o
texto da Comissão de Legislação e Redacção acerca do decreto da Assembleia Nacional resultante da
mesma proposta de lei.
Requer que a discussão na especialidade da proposta de lei do serviço militar se faça sobre o texto
sugerido pela Câmara Corporativa, discute na especialidade vários artigos da mesma proposta de lei e
subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de vários artigos da mesma proposta de lei e
subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção acerca do decreto da Assembleia Nacional que
resultou dessa proposta de lei.
Subscreve os textos da mesma Comissão acerca dos decretos sobre as contas da Junta do Crédito
Público e as contas gerais do Estado de 1966.

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)
Na qualidade de Presidente da Assembleia Nacional em exercício:
 Manda exarar no Diário das Sessões um voto de rápido e completo restabelecimento do Sr. Presidente



























Prof. Mário de Figueiredo.
Manda exarar no Diário das Sessões votos de pesar pela morte do Sr. Deputado Mário dos Santos Galo e
do pai do Sr. Deputado Sérgio Sirvoicar.
Faz observações sobre a maneira como tinha sido apresentado um requerimento do Sr. Pinto de
Meneses relativo ao aumento de tarifas dos transportes da Companhia Carris de Ferro de Lisboa.
Dá conta da não efectivação de alguns avisos prévios anteriormente anunciados.
Refere-se ao que deve ser o trabalho das Comissões, como esclarecimento a uma questão posta pelo Sr.
José Manuel da Costa no seu discurso de intervenção no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Manuel
Nazaré.
Manda exarar um voto de pesar pela morte do antigo Deputado António Marques Fernandes.
Faz considerações sobre vários aspectos da publicação do Diário das Sessões e das intervenções dos
Deputados.
Declara a perda do mandato do Sr. Deputado Araújo Novo por ter sido empossado no cargo de
governador civil do Distrito de Viana do Castelo.
Manda exarar votos de pesar pela morte da esposa do Sr. Deputado Castro Fernandes e do pai do Sr.
Deputado Tito Lívio Feijó.
Solicita à Comissão de Legislação e Redacção a fixação definitiva do texto de alguns diplomas já
votados.
Presta esclarecimentos sobre o funcionamento das Comissões e convoca a Comissão de Legislação e
Redacção com vista à fixação do texto definitivo dos últimos diplomas votados.
Associa-se, em nome da Câmara, às palavras do Sr. Jerónimo Jorge sobre o incêndio que destruiu o
Instituto Hidrográfico e sobre as medidas anunciadas pelo Governo para reparar essa perda.
Prorroga o funcionamento efectivo da Assembleia.
Presta esclarecimentos sobre o procedimento habitual da Mesa quanto à correspondência recebida e as
pretensões dos órgãos de informação em relação à mesma
Faz uma sugestão quanto às intervenções no período de antes da ordem do dia.
Presta esclarecimentos sobre a maneira de proceder à aprovação dos decretos da Assembleia Nacional.
Informa o Sr. Deputado Nunes Barata de que pode informar-se directamente no Gabinete do Sr. Ministro
do Ultramar sobre o assunto relativo a um requerimento apresentado na sessão de 31 de Janeiro findo.
Faz considerações a propósito de urna comunicação do Sr. Ministro das Corporações e Previdência Social
referente a afirmações de um Sr. Deputado durante o debate do aviso prévio do Sr. Deputado Agostinho
Cardoso.
Presta alguns esclarecimentos acerca do prosseguimento dos trabalhos.
Informa o Sr. Deputado Amaral Neto de que poderá colher directamente nos serviços da Direcção-Geral
das Contribuições e Impostos as informações solicitadas na nota de perguntas apresentada na sessão de
21 de Fevereiro.
Faz considerações sobre a necessidade de eleição de novo 2.º Vice-presidente e sobre o andamento dos
trabalhos parlamentares.
Esclarece o Sr. Deputado Paulo Cancela de Abreu sobre os motivos da continuação do atraso na
publicação do Diário das Sessões.
Presta alguns esclarecimentos sobre a hora e modo de funcionamento das sessões.
Manda exarar um voto de pesar pela morte da mãe do Sr. Deputado Henriques Moita.















Dá conta da resposta do Sr. Ministro do Interior a uma carta que lhe dirigira sobre o atraso da
publicação do Diário das Sessões e dos esclarecimentos prestados pelo próprio Administrador da
Imprensa Nacional.
Dá conta de uma alteração comunicada pela Câmara Corporativa a introduzir nas conclusões do parecer
acerca da proposta de lei sobre o regime jurídico das expropriações muito urgentes.
Dá alguns esclarecimentos sobre inscrição de oradores para sessões seguintes.
Apresenta uma justificação para o facto de ter deixado o Sr. Deputado Veiga de Macedo usar da palavra
para além do tempo regimental.
Presta alguns esclarecimentos acerca dos diplomas que ainda vão ser apreciados pela Assembleia e da
maneira de orientar o prosseguimento das sessões.
Presta esclarecimentos sobre os oradores ainda inscritos para usarem da palavra antes do termo da
legislatura.
Louva o esforço dos serviços da Imprensa Nacional no sentido de irem vencendo o atraso de publicação
do Diário das Sessões.
Alude à visita que uma delegação da Assembleia fez ao Sr. Presidente da Mesa, Prof. Mário de
Figueiredo.
Explica que não se realiza a costumada reunião de convívio dos Srs. Deputados no final da legislatura,
em virtude da doença do Sr. Prof. Mário de Figueiredo, e agradece as palavras que o Sr. Deputado
Castro Fernandes lhe dirigiu.
Ao encerrar os trabalhos da legislatura saúda o Sr. Prof. Mário de Figueiredo, de quem faz o elogio, e
produz algumas considerações de natureza política.
Agradece as palavras que lhe dirigiu o Sr. Deputado Albino dos Reis no encerramento dos trabalhos.

(Na qualidade de Deputado)





Refere-se à forma como foi recebida no Brasil a missão
oficial portuguesa às comemorações brasileiras do 5.º centenário do nascimento de Pedro Álvares
Cabral.
Subscreve, com outros Deputados, o texto do decreto da Assembleia Nacional sobre a autorização das
receitas e despesas para 1969, elaborado pela Comissão de Legislação e Redacção.
Subscreve, com outros Deputados, o texto do decreto da Assembleia Nacional sobre alterações à lei
eleitoral elaborado pela Comissão de Legislação e Redacção.

