
JOSÉ COELHO DE ALMEIDA COTA 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1913-03-21. 
 
Localidade 
 Viseu. 
 
Data da morte 
 1976. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito.  
 
Profissão 
 Advogado; 
 Alto funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Escrivão de Direito da Comarca de Benguela (1929). 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Junta de Exportação de Moçambique (1939); 
 Director dos Serviços de Administração Civil de Moçambique; 
 Vice-presidente da Junta de Exportação do Algodão, em Lisboa; 
 Adjunto do director-geral da Administração Política e Civil; 
 Chefe de gabinete ministerial; 
 Inspector Superior da Administração Ultramarina (1952); 
 Presidente do Conselho Superior de Disciplina do Ultramar (1957); 
 Secretário-Geral do Ultramar (1960-1970); 
 Administrador por parte do Estado da Sociedade Nacional de Estudos e Financiamentos de 

Empreendimentos Ultramarinos; 
 Secretário de Estado da Administração Ultramarina (1965-1970); 
 Procurador à Câmara Corporativa (XI Legislatura). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Viseu Ultramar (Presidente). * 

* Líder parlamentar. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Faz considerações sobre a actuação do Governo relativamente a alguns problemas da administração 

pública.  
 Responde à pergunta do Sr. Júlio Evangelista sobre a lista em que tencionava votar para a eleição da 

Comissão do Ultramar.  
 Esclarece, em aparte, o Sr. Almeida e Sousa sobre a fuga de capitais portugueses para o estrangeiro.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. José da Silva, em que este faz considerações de natureza política a 

propósito da recente realização do V Congresso da União Nacional, focando de maneira especial o 
aspecto da promoção dos direitos cívicos.  

 Faz um aparte à intervenção do Sr. Sá Carneiro sobre os cortes feitos pela Censura nos relatos da 
imprensa relativos à sua última intervenção.  

 Faz considerações acerca do discurso do Sr. Secretário de Estado da Indústria no colóquio realizado em 
Lisboa sobre política industrial.  

 Faz considerações sobre assuntos da actualidade política.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Miller Guerra no encerramento do debate do seu aviso prévio sobre 

as Universidades tradicionais e a sociedade moderna.  



 Faz considerações sobre o trabalho da Assembleia na actual sessão legislativa e sobre as tarefas que a 
esperam na sessão seguinte.  

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Presta homenagem à memória dos Srs. Deputados Pinto Bull, Pinto Leite, Vicente de Abreu e Leonardo 

Coimbra, vítimas de acidente na província da Guiné em missão da Assembleia.  
 Faz a evocação da figura e obra do falecido Presidente Salazar. ► Trata de problemas políticos gerais.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Camilo de Mendonça analisa o problema da produção de 

vinho na região duriense.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Sá Carneiro preconiza a revisão da Concordata entre Portugal 

e a Santa Sé.  
 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 e um parecer adicional das referidas três Comissões acerca da mesma proposta de lei.  
 Subscreve, com outros Deputados, a proposta de candidatura do Sr. Amílcar Mesquita para 2.º 

secretário da Mesa.  
 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia relativa às contas da Junta do Crédito Público de 

1969.  
 Discute na especialidade o projecto de lei sobre a reabilitação e integração social de indivíduos 

deficientes.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Carlos Ivo lamenta a continuação da interferência da 

comissão de censura de Moçambique na livre publicação das intervenções parlamentares.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Faz um aparte à segunda intervenção do Sr. Magalhães Mota no mesmo debate na generalidade.  
 Subscreve uma série de propostas de alteração à Constituição apresentadas pela comissão eventual, 

volta a intervir no debate na generalidade da proposta e dos projectos de lei de revisão constitucional e 
discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  

 Presta um esclarecimento 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.  

 Associa-se às palavras em que o Sr. Presidente chama a atenção do Sr. Correia da Cunha para os 
termos de um esclarecimento ao seu esclarecimento.  

 Faz considerações sobre a atitude de alguns Srs. Deputados de abandonarem os trabalhos da 
Assembleia por causa da decisão tomada por esta sobre a forma de proceder à discussão na 
especialidade das alterações à Constituição Política.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 93.º da Constituição e uma 
proposta de aditamento ao artigo 136.º da Constituição.  

 Subscreve, como membro da comissão eventual, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre 
liberdade religiosa e discute na generalidade e na especialidade a referida proposta de lei.  

 Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Sá Carneiro no mesmo debate.  
 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.  

 Enaltece a acção da Assembleia na apreciação dos diplomas que lhe haviam sido submetidos durante a 
convocação extraordinária e felicita o Sr. Presidente pela forma como conduzira os trabalhos.  

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Elogia a acção do Governo na defesa do ultramar; refere-se à «conversa em família» do Presidente do 

Conselho; refere-se às eleições para as juntas de freguesia.  
 Refere-se ao problema dos hospitais centrais.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Pinto Balsemão discute na especialidade a proposta de lei de 

autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Refere-se às intervenções do Sr. Sá Carneiro sobre a actuação da Direcção-Geral de Segurança e à 

posição do Governo quanto à designação pela Assembleia de uma comissão de inquérito sugerida por 
este Deputado.  

 Intervém na apreciação do Decreto-Lei n.º 520/71.  
 Subscreve, com outros Deputados, o parecer da Comissão de Verificação de Poderes relativo à eleição 

suplementar de um Deputado pelo círculo da Guiné.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. David Laima se refere a diversos problemas relativos à 

província de Angola, apoiando-se no relatório e contas do exercício de 1970 da Secção Distrital do 
Moxico do Sindicato Nacional dos Empregados do Comércio e da Indústria.  



 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Sá Carneiro discute na generalidade a proposta de lei sobre 
organização judiciária.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Mota Amaral discute na especialidade a mesma proposta de 
lei.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Alberto de Meireles se refere a uma nota do Gabinete do 
Ministro do Exército, publicada na imprensa.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Roboredo e Silva assinala a passagem do cinquentenário da 
travessia aérea do Atlântico Sul por Gago Coutinho e Sacadura Cabral.  

 Subscreve o relatório da comissão eventual designada para estudar a proposta de lei de revisão da Lei 
Orgânica do Ultramar Português.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Carlos Ivo se refere ao problema das transferências entre o 
ultramar e a metrópole.  

 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei de revisão da Lei 
Orgânica do Ultramar.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Roboredo e Silva discute na generalidade, a mesma proposta 
de lei  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Pinto Balsemão discute na generalidade a mesma proposta de 
lei.  

 Discute na generalidade a mesma proposta de lei.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Refere-se à morte do Dr. Pedro Teotónio Pereira, presta homenagem à sua memória e à sua actividade 

política.  
 Subscreve o parecer da comissão eventual eleita para rever o Regimento da Assembleia Nacional.  
 Subscreve as propostas de alteração ao Regimento da Assembleia Nacional apresentadas pela comissão 

eventual.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado.  
 Discute a alteração ao artigo 9.º, alínea g, da proposta de lei de autorização das receitas e despesas 

para 1973.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Miller Guerra acerca da Faculdade de Medicina e da crise 

universitária.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Casal Ribeiro acerca do momento político actual.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas da nova redacção e de acrescentamento do Regimento.  
 Discute na generalidade as propostas de alteração ao Regimento da Assembleia Nacional e subscreve, 

com outros Deputados, várias novas redacções a dar a vários artigos e várias propostas de alteração, 
acrescentamento e eliminação ao novo Regimento da Assembleia Nacional.  

 Participa no debate de apreciação do aviso prévio sobre meios de comunicação e problemática de 
informação.  

 Faz um aparte à intervenção do Sr. Miller Guerra acerca da sua evolução histórica como Deputado.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de emenda e várias propostas de aditamento às 

bases da proposta de lei sobre terras do ultramar.  
 Faz a análise da actividade parlamentar da X Legislatura.  


