JOSÉ ROCHA CALHORDA
Legislaturas: IX.
Data de nascimento
 1925-06-18.
Localidade
 Sobral de Monte Agraço / Lisboa.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Ciências Económicas e Financeiras pelo Instituto Superior
de Ciências Económicas e Financeiras de Lisboa (1947).
Profissão
 Administrador de empresas.
Carreira profissional
 Após a licenciatura partiu para Angola (1947);
 Gerente da Companhia de Seguros Tranquilidade (1948);
 Desempenhou várias vezes as funções de Presidente da Mesa de Seguros da Associação Industrial de
Angola e da Comissão de Fixação de Rendimento da Contribuição Industrial;
 Eleito Vogal do Conselho Económico e Social de Angola (1963);
 Administrador da SOREFAME, em Angola (década de 1960);
 Nomeado pela Associação Industrial de Angola para Vogal do Conselho Cambial de Angola (1968);
 Em Janeiro, regressa a Lisboa (1970);
 Administrador da Companhia de Seguros Tranquilidade (1970-1975);
 Depois de 11 de Março de 1975, partiu para o Brasil, de onde voltou em Julho de 1976, não lhe sendo
permitido voltar aos seguros.
 Após muitos esforços, em 1979 foi nomeado Administrador por parte do Estado da Companhia de
Seguros Metrópole (1979-1984);
 Passa à situação de pré-reforma (1984);
 Passa à situação de reforma (1990).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
IX
Angola

Comissões
Economia.

Intervenções parlamentares
IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)



Examina a situação cambial da província de Angola.
Fala sobre o povoamento no ultramar português.








Fala sobre os serviços públicos em Angola.
Requer uma colecção das actas das reuniões do Conselho de Câmbios da província de Angola.
Subscreve com outros Deputados várias propostas de alteração da proposta de lei de autorização das
receitas e despesas para 1967.
Subscreve com outros Deputados várias propostas de alteração da proposta de lei sobre o regime
jurídico da caça e discute na especialidade a mesma proposta de lei.
Requer urgência no envio dos elementos solicitados no seu requerimento de 14 de Dezembro último.
Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas ao ano de 1965.





Fala sobre o problema dos seguros do ramo «Automóvel».
Discute na generalidade a proposta de lei para elaboração e execução do III Plano de Fomento.
Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.



Refere-se à concessão de um vencimento complementar ao funcionalismo de Angola e à situação do
funcionalismo em geral.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)



3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)







Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei de autorização de
receitas e despesas para 1969.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de substituição na mesma proposta de lei.
Requer vários elementos sobre placas de sinalização relativas a parques reservados na cidade de Lisboa.
Faz considerações sobre a orgânica da administração ultramarina, a propósito de problemas do
desenvolvimento económico da Angola.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre produtos da
indústria siderúrgica.

