
JOSÉ DIAS DE ARAÚJO CORREIA 
Legislaturas: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1894-11-01. 
 
Localidade 
 Fratel / Vila Velha de Ródão / Castelo Branco. 
 
Data da morte 
 1978. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia de Minas pelo Imperial College of Science and Technology de Londres. 
 
Profissão 
 Banqueiro. 
 
Carreira profissional 
 Membro do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência (1929-1964). 
 
Carreira político-administrativa 
 Ministro do Comércio e Comunicações no Governo de Vicente de Freitas, substituindo Bacela Bebiano, 

sendo Salazar Ministro das Finanças (1928). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

IV Castelo Branco Economia; Finanças; Contas Públicas (Secretário). 
V Castelo Branco Economia; Finanças; Contas Públicas. 
VI Castelo Branco Economia; Finanças; Crédito Público (Presidente). 
VII Castelo Branco Economia; 
VIII Castelo Branco Economia; Finanças; Contas Públicas (Presidente). 
IX Castelo Branco Economia; Contas Públicas (Presidente). 
X Castelo Branco Contas Públicas (Presidente). 
XI Castelo Branco Contas Públicas (Presidente). 
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Participa no debate sobre o Regimento da Assembleia Nacional. 
 Discute, na generalidade, a proposta de lei sobre reconstituição económica.  
 Envia para a Mesa um projecto de lei sobre "A cultura popular em Portugal".  
 Envia um projecto de lei sobre a reorganização da defesa nacional e a restauração económica 

portuguesa. 
 Participa na discussão da ratificação do Decreto-Lei n.º 25 063. 
 Defende o seu projecto de lei relativo à cultura popular em Portugal. 
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Faz considerações sobre a proposta de lei n.º 65, autorização de receitas e despesas para 1936.  
 Discute o projecto de lei n.º 22, referente à cultura popular.  
 Discute a proposta de lei referente ao empréstimo interno consolidado de 3 ¾ por cento. 
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Associa-se às palavras, pronunciadas pelo Sr. Presidente, de homenagem ao Sr. Manuel Fratel.  
 Envia uma nota sobre os resultados da Conferência Interparlamentar de Comércio.  
 Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1937.  
 Fala sobre a proposta de lei que trata da hidráulica agrícola.  



 Discute a proposta de lei relativa ao condicionamento industrial.  
 Fala sobre a proposta de lei referente a remodelação dos serviços dos correios e telégrafos.  
 Discute as propostas de lei sobre recrutamento militar e organização geral do exército.  
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Envia o parecer da comissão encarregada de fazer o estudo das contas públicas relativo aos anos de 

1928-1929 a 1936 e o relatório apresentado à comissão de contas públicas, sob o título de Portugal 
económico e financeiro.  

 Fala sobre a proposta de lei de povoamento florestal.  
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Fala sobre as Contas Gerais do Estado da gerência de 1938.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Entra na discussão, na generalidade, da proposta de lei de receitas e despesas para o ano de 1942 e 

propõe a substituição da alínea E) do artigo 6.º.  
 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Refere-se às notícias dos jornais acerca das taxas do crédito agrícola da Caixa Geral de Depósitos.  
 Entra no debate acerca das Constas Gerais do Estado relativas ao ano de 1941.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Entra no debate acerca das Contas Gerais do Estado de 1942.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Discute, na generalidade, a proposta de lei relativa à electrificação do País (Sessão extraordinária).  
 Entra no debate, na generalidade, da proposta de lei de fomento e reorganização industrial do País.  
 Entra no debate, na generalidade, sobre a proposta de lei de construção de casas de renda económica.  
 Entra no debate acerca das Contas Gerais do Estado de 1943.  
 Fala, na generalidade e na especialidade, sobre a proposta de lei de coordenação dos transportes 

terrestres.  
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Discute a questão da crise que atravessam os municípios, de que trata um aviso prévio.  
 Entra no debate acerca do aviso prévio relativo ao problema monetário português.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Responde aos oradores que discutiram as contas gerais do Estado do ano de 1946.  
 Agradece os votos de pesar pela morte de seu pai. 
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Não regista intervenções.  
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Fala sobre o aviso prévio relativo à execução da Lei de Reconstituição Económica.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Não regista intervenções.  
 



2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute as Contas Cerais do Estado de 1953.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público de 1953. 
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute a Conta Geral do Estado, as contas da Junta do Crédito Público e as contas das províncias 

ultramarinas relativas ao ano de 1954.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute as Contas Gerais do Estado da metrópole e do ultramar e da Junta do Crédito Público relativas a 

1955.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Não regista intervenções.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Não regista intervenções. 
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Relata o parecer da Comissão de Contas Públicas acerca das Contas Gerais do Estado de 1962.  
 Subscreve o parecer da mesma Comissão acerca das contas da Junta do Crédito Público de 1962.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Relata o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as Contas Gerais do Estado de 1963 

(metrópole).  
 Relata o parecer da mesma Comissão sobre as Contas Gerais do Estado de 1963 (ultramar).  
 Subscreve o parecer da mesma Comissão acerca das Contas da Junta do Crédito Público referentes a 

1963.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas da Junta do Crédito Público 

referentes a 1964.  
 Relata o parecer da mesma Comissão sobre as Contas Gerais do Estado de 1964, metrópole.  
 Relata o parecer da mesma Comissão sobre as Contas Gerais do Estado de 1964, ultramar.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Relata o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1966, metrópole.  
 Relata o parecer da mesma Comissão sobre as contas gerais do Estado de 1966, ultramar.  
 Subscreve o parecer da mesma Comissão sobre as contas da Junta do Crédito Público de 1966.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Relata o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1967, metrópole.  
 Relata o parecer da mesma Comissão sobre as contas gerais do Estado de 1967, ultramar.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas. Públicas sobre as contas da Junta do Crédito Público 

referentes ao ano de 1967.  
 Propõe, com outros Deputados, para 2.º Vice-presidente o Sr. Deputado Castro Fernandes.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Relata o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1968, metrópole.  
 Relata o parecer da mesma Comissão sobre as contas gerais do Estado de 1968, ultramar.  
 Subscreve o parecer da mesma Comissão sobre as contas da Junta do Crédito Público de 1968.  



 Faz um aparte à intervenção do Sr. Roboredo e Silva no debate sobre as contas gerais do Estado de 
1968.  

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Relata o parecer da Comissão de Contais Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1969 

(metrópole).   
 Relata o parecer da mesma Comissão sobre as contas gerais do Estado de 1969 (ultramar).  
 Subscreve o parecer da mesma Comissão sobre as contas da Junta do Crédito Público de 1969.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Relata o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as Contas Gerais do Estado de 1970 (ultramar).  
 Relata o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as Contas Gerais do Estado de 1970 

(metrópole).  
 Subscreve o parecer da Comissão de contas Públicas sobre as contas da Junta do Crédito Público de 

1970.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Subscreve, com outros Deputados, o parecer da Comissão de Contas Públicas acerca das contas da 

Junta do Crédito Público referentes ao ano de 1971.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Não regista intervenções.  


