
JOSÉ GABRIEL MENDONÇA CORREIA DA CUNHA 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1927-04-25. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Agronomia pelo Instituto Superior de Agronomia de Lisboa; 
 Licenciatura em Geografia pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Alto Funcionário Público. 
 
Carreira profissional 
 Chefe da Secção de Estudos, Inquéritos e Planeamento Regional da Junta de Colonização Interna; 
 Colaborador técnico do Secretariado Técnico da Presidência do Conselho (1957). 
 
Perfil político-ideológico 
 Integrou a “Ala Liberal” da Assembleia Nacional. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da recém-criada Comissão Nacional do Ambiente (1971-08-25). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Santarém Contas Públicas; Economia (Secretário). 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.  
 Requer informações relativas ao custo da construção e despesas de conservação e exploração da Ponte 

do Marechal Carmona, em Vila Franca de Xira, e bem assim ao tráfego e receitas de portagem já 
arrecadadas.  

 Apela para um amplo aproveitamento dos recursos humanos do País, num combate ao desemprego.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Economia sobre a proposta de lei de autorização das receitas e 

despesas para 1970 e discute na especialidade alguns artigos da referida proposta de lei.  
 Trata de problemas de ensino na Faculdade de Letras de Lisboa.  
 Refere a necessidade de se encontrar solução para o problema das cheias no Ribatejo.  
 Subscreve, com outros Deputados, dois projectos de lei, um sobre acordos colectivos de comercialização 

de produtos agrícolas, florestais ou pecuários e outro sobre o crédito de colheita pelo processo de 
warrantagem.  

 Faz um aparte à intervenção do Sr. Meneses Falcão sobre os problemas suscitados pelo fenómeno da 
emigração no distrito de Leiria.  

 Faz considerações sobre o problema da emigração.  
 Requer várias publicações oficiais e informações sobre a actividade industrial de alguns distritos.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1968, 

metrópole, e o parecer da mesma Comissão sobre as contas gerais do Estado de 1968, ultramar.  
 Apresenta uma nota de aviso prévio sobre o ordenamento do território.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas da Junta do Crédito Público de 

1968.  
 Subscreve a proposta de resolução relativa às contas gerais do Estado de 1968.  
 Pronuncia-se contra o encerramento do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de moção relativa ao aviso prévio do Sr. Deputado 

Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e a sociedade moderna.  



 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a três bases do texto sugerido pela Câmara 
Corporativa para a proposta de lei sobre a circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas entre o 
continente e as ilhas adjacentes.  

 Volta a referir-se ao encerramento do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras.  
 Refere-se ao empossamento do Sr. Deputado Deodato de Magalhães no cargo de presidente da 

Comissão Consultiva Regional dos Açores e discute na generalidade a proposta de lei atrás referida, 
lendo o parecer da Comissão de Economia na parte que interessava ao debate na generalidade.  

 Subscreve, como relator, o parecer da Comissão de Economia relativo àquela proposta de lei.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Camilo de Mendonça sobre a urgente necessidade de uma sã política 

de emigração.  
 Subscreve, com outros Deputados, nova proposta de emenda ao texto da Câmara Corporativa relativo à 

proposta de lei sobre a circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas entre o continente e as 
ilhas adjacentes e uma proposta de aditamento à base vi do mesmo texto.  

 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.  
 Requer que a discussão na especialidade e votação da referida proposta de lei se façam, de preferência, 

sobre o texto da Câmara Corporativa, relativamente ao qual subscreve, com outros Deputados, várias 
propostas de alteração.  

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1971.  
 Dá conta das impressões colhidas na recente viagem a Angola com um grupo de Deputados.  
 Subscreve, com o Sr. Sá Carneiro e outros Deputados, um projecto de lei de revisão constitucional.  
 Dá conta, no debate na generalidade, do parecer da Comissão de Economia acerca do projecto de lei 

sobre a designação, pelas respectivas corporações, dos vogais que fazem parte dos organismos de 
coordenação económica em representação das actividades por eles coordenadas.  

 Aplaude a deliberação do Município de Vila Real de Santo António proibindo a publicidade relativa ao 
tabaco na área do concelho.  

 Faz considerações sobre o recenseamento populacional em curso.  
 Requer vários elementos relativos às obras de rega do vale do Sado, curso inferior, Idanha-a-Nova, vale 

do Sorraia, campos do Roxo e Caia.  
 Faz considerações sobre a agitação estudantil e a reforma do ensino.  
 Discute a moção relativa ao aviso prévio sobre os aspectos culturais, económicos e sociais do distrito de 

Braga.  
 Refere-se a alguns problemas da cidade de Santarém, nomeadamente aos aspectos da urbanização, das 

comunicações rodoviárias e ferroviárias, da agricultura e da pecuária e da regularização das águas do 
Tejo para controlo das cheias.  

 Interroga a Mesa sobre a possibilidade de efectivação, na reabertura dos trabalhos, do seu aviso prévio 
sobre o ordenamento do território.  

 Subscreve, com outros Deputados, algumas propostas de alteração à proposta de lei sobre a actividade 
de seguros e resseguras.  

 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1969 
(metrópole).  

 Subscreve o parecer da mesma Comissão sobre as contas gemais do Estado de 1960 (ultramar).  
 Faz um aparte à intervenção em que a Sr. Fausto Montenegro faz considerações sobre a crise agrícola 

da região do Douro e do distrito de Viseu, designadamente no que se refere à produção e 
comercialização de vinhos.  

 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia relativa as contas gerais do Estado de 1969.  
 Participa no debate sobre as referidas contas.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas da Junta do Crédito Público de 

1969.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de substituição de uma alínea da proposta de 

resolução relativa às contas gerais do Estado de 1989.  
 Efectiva o aviso prévio por si anunciado sobre o ordenamento do território e faz um aparte à intervenção 

do Sr. Camilo de Mendonça no debate do referido aviso prévio.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Pinto Machado a propósito da discussão pública dos projectos de 

reforma do ensino.  
 Encerra o debate do aviso prévio atrás referido e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de 

moção sobre a matéria do aviso prévio.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Correia das Neves se congratula com a decisão tomada pelo 

Governo de instalar em Sines a Refinaria do Sul, de petróleos brutos e seus resíduos.  



 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Veiga de Macedo discute na generalidade a proposta e os 
projectos de lei de revisão constitucional e participa no mesmo debate na generalidade.  

 Presta um esclarecimento quanto a anterior esclarecimento do Sr. Almeida Cotta a propósito da 
intervenção em que o Sr. Pinto Machado explica à Assembleia as razões por que desistia de intervir no 
debate na especialidade acerca da revisão constitucional.  

 Dá explicações sobre palavras por si proferidas na sessão anterior, explicações motivadas por 
intervenção do Sr. Almeida Cotta.  

 Lamenta o facto de a sua intervenção antes da ordem do dia, inserta no Diário das Sessões, n.º 117, 
não ter sido reproduzida pelo manuscrito que entregara.  

 Congratula-se com um recente despacho do Ministério da Educação Nacional acerca do ensino da 
educação física.  

 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a discussão e votação na 
especialidade da proposta e do projecto de lei de imprensa incidam, de preferência, sobre o texto da 
Câmara Corporativa.  

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve uma proposta de aditamento à proposta da Lei de Meios para 1972.  
 Subscreve, com outros Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia sobre a 

proposta da Lei de Meios para 1972.  
 Regozija-se com a nomeação do novo director do Instituto Superior de Ciências Económicas e 

Financeiras.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Requer, com outros Deputados, que seja submetido à apreciação da Assembleia Nacional o Decreto-Lei 

n.º 520/71, publicado no Diário do Governo, 1.ª série, n.º 276, de 24 de Novembro;  
 Discute na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972, subscreve 

uma proposta de aditamento e requer a retirada da sua primeira proposta.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Agostinho Cardoso se refere ao perigo de poluição que pode 

advir do pipeline existente frente à praia de Porto Santo.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a educação médica.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Casal-Ribeiro se refere a certas intervenções feitas a 

propósito do debate do aviso prévio sobre educação médica.  
 Faz uma síntese das necessidades e perspectivas do desenvolvimento económico português no conjunto 

europeu.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Joaquim Macedo se refere a vários problemas relacionados 

com o Aeroporto das Pedras Rubras.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de aditamento à proposta de lei de defesa da concorrência 

e discute na especialidade a referida proposta de aditamento.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as contas gerais do Estado de 1970 

(ultramar).  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre organização judiciária.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Moura Ramos faz considerações políticas a propósito de um 

discurso seu.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre fomento industrial e perfilha o texto da Câmara 

Corporativa relativo à mesma proposta de lei.  
 Subscreve, com outro Deputado, uma proposta de aditamento à mesma proposta de lei e discute-a na 

especialidade.  
 Subscreve 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.  
 Faz considerações sobre o mérito do trabalho de um grupo de técnicos e administradores com o 

objectivo de preparar o IV Plano de Fomento. 
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Apresenta uma proposta de aditamento ao Orçamento Geral do Estado.  
 Subscreve uma proposta de aditamento à proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 

1973.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei acerca da prestação de avales pelo Estado.  
 Tece considerações acerca da crise universitária, a propósito do discurso do Sr. Deputado Moura Ramos.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei sobre o registo nacional de identificação.  
 Subscreve as propostas de alteração à proposta de lei sobre o registo nacional de identificação 

apresentadas pela. Comissão de Política e Administração Geral e Local.  



 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Apresenta um projecto de lei acerca da publicidade do tabaco.  
 Faz um aparte à comunicação do Sr. Dias das Neves acerca da política de desenvolvimento regional no 

distrito de Santarém.  
 Subscreve um projecto de lei sobre a publicidade do tabaco.  
 Subscreve, com outros Deputados, o relatório das Comissões de Finanças e de Economia sobre o 

aditamento à proposta de lei de autorização das despesas e receitas para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, os votos sugeridos no parecer das Comissões de Finanças e de 

Economia, à proposta de lei de meios para 1973.  
 Subscreve as propostas de alteração à proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado, 

apresentadas pelas Comissões de Economia e de Finanças.  
 Faz apartes à intervenção do Sr. Deputado Leal de Oliveira acerca da possível poluição do Algarve.  
 Discute na especialidade a proposta de prestação de avales pelo Estado.  
 Congratula-se com a outorga da concessão da construção de auto-estradas.  
 Tece algumas considerações acerca dos problemas agrícolas na zona do vate do Tejo.  
 Participa no debate de apreciação do aviso prévio sobre meios de comunicação e problemática da 

informação.  
 Subscreve, com outros Deputados, o parecer da Comissão de Contas Públicas acerca das contas da 

Junta do Crédito Público referentes ao ano de 1971.  


