
JOAQUIM DINIS DA FONSECA 
Legislaturas: I, II, III, IV, V, VI, VII. 
 
Data de nascimento 
 1887-02-20. 
 
Localidade 
 Rochoso / Guarda. 
 
Data da morte 
 1958-09-01. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1917). 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Político; 
 Administrador de empresas. 
 
Carreira profissional 
 Administrador da Companhia dos Diamantes de Angola. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico; 
 Membro do CADC; 
 Membro do Centro Católico; 
 Colaborou no Imparcial e no Novidades (o primeiro, dirigido por Gonçalves Cerejeira em 1912 e o 

segundo, órgão oficioso da Igreja Católica). 
 
Carreira político-administrativa 
 Deputado (1922-1925 e 1925-1926); 
 Vogal da Comissão da Reforma Aduaneira (1939); 
 Membro da Junta Consultiva da União Nacional (1945-1957); 
 Subsecretário de Estado da Assistência Social (1940-1944); 
 Subsecretário de Estado das Finanças (1944-1950). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

IV Lisboa * 

V Lisboa ** 
VI Lisboa Legislação e Redacção; Finanças. 
VII Lisboa Legislação e Redacção; Finanças; Contas Públicas. *** 

* Não toma posse por integrar o Governo. 
** Mandato suspenso na 1.ª Sessão Legislativa por integrar o Governo. 
** Não completou a legislatura, por morte em 1 de Setembro de 1958. 
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Apoia a moção sobre o aviso prévio do Sr. Schiappa de Azevedo, que regula os vencimentos dos 

Ministros.  
 Participa no debate sobre o Regimento da Assembleia Nacional. 
 Participa na discussão da proposta de lei n.º 4, relativa às instituições de previdência social.  



 Entra no debate, na especialidade, sobre a proposta de lei n.º 3, referente às alterações à Constituição 
Política. 

 Entra no debate e discussão da proposta de lei de reconstituição económica. 
 Participa na discussão do proposta de lei n.º 15, sobre a Urbanização da Costa do Sol. 
 Entra no debate do projecto de lei do Sr. Araújo Correia, relativo à cultura popular em Portugal. 
 Discute o projecto de lei do Sr. Cândido Duarte, sobre a criação de asilos agrícolas. 
 Participa na discussão do projecto de lei do Sr. Cândido Duarte, sobre o ensino primário rural. 
 Entra na discussão e debate da ratificação do Decreto-Lei n.º 25 126, respeitante à produção 

cerealífera. 
 Entra na discussão e debate sobre o projecto de lei de alterações ao regime do ensino secundário. 
 Entra no debate sobre o projecto de lei do Sr. Henrique Galvão, relativo à educação física no ensino 

secundário. 
 Aprecia a proposta de lei que cria o Instituto de Medicina Tropical. 
 Aprecia o projecto de lei do Sr. Manuel Fratel, relativo à alteração do Artigo 24.º do Acto Colonial. 
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Discute a proposta de lei n.º 65 (autorização das receitas e despesas para 1936).  
 Faz considerações acerca da proposta de lei n.º 65 (autorização das receitas e despesas para 1936).  
 Refere-se à moção do Sr. Pinheiro Torres relativa à proposta de lei n.º 65 (Orçamento para 1936).  
 Discute a proposta referente aos serviços da dívida pública.  
 Fala sobre a proposta de lei relativa aos serviços da dívida pública, sobre a qual manda duas propostas 

de emenda.  
 Discute o seu projecto de lei sobre cultura popular.  
 Refere-se ao seu projecto de lei, em discussão, relativo a cultura popular.  
 Fala sobre o projecto de lei de reorganização do Ministério da Marinha.  
 Discute o projecto de lei referente a reparação civil por perdas e danos.  
 Fala sobre a rectificação do decreto n.º 26.154, referente à campanha de auxílio aos pobres no Inverno.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Cirne de Castro acerca das taxas de juros cobradas pelas casas de 

penhores.  
 Discute os projectos de lei relativos à dissolução de coligações económicas.  
 Envia um aviso prévio tratando dos abusos da lei do inquilinato de habitação.  
 Discute os projectos de lei referentes à dissolução das coligações económicas.  
 Discute a proposta de lei sobre acidentes de trabalho.  
 Discute a proposta de lei referente ao Código Administrativo.  
 Discute a proposta de lei respeitante ao Código Administrativo.  
 Reclama da não inserção no Diário respectivo das alocuções proferidas pelo Sr. Presidente da Câmara: 

uma no banquete de confraternização de Procuradores e Deputados, no Estoril, e outra em resposta ao 
discurso do Sr. Presidente do Conselho, no edifício da Assembleia.  

 Pede informações acerca da não realização do seu aviso prévio sobre abusos da lei do inquilinato.  
 Discute a proposta de lei acerca do empréstimo interno consolidado de 3 ¾ por cento e apresenta uma 

proposta de alteração.  
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1937.  
 Refere-se ao diploma, não promulgado, relativo à criação de um curso rudimentar para os analfabetos.  
 Discute o decreto-lei n.º 27.293, que autoriza o Governo a elevar em mais 200.000 contos o empréstimo 

de 3 ¾ por cento.  
 Discute a proposta de lei relativa aos petróleos brutos.  
 Envia um aviso prévio relativo a corrupção dos costumes, com desrespeito pelo espírito da Constituição 

Política.  
 Envia um aviso prévio em que trata da situação criada aos concelhos do distrito da Guarda pela divisão 

feita pelo Código Administrativo.  
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Lobo da Costa que trata da situação dos delegados do Governo junto de 

empresas e companhias e envia uma moção.  
 Refere-se a um seu aviso prévio relativo à situação criada ao distrito da Guarda pelo Código 

Administrativo.  
 Realiza o seu aviso prévio acerca do inquilinato e envia uma moção.  
 Fala ainda sobre o seu aviso prévio acerca do inquilinato.  
 Refere-se à proposta de lei do condicionamento industrial e envia uma proposta de emenda a bases 

daquela, assinada também por outros Srs. Deputados.  
 Envia uma proposta de alteração a bases da proposta de lei sobre a organização corporativa da 

agricultura.  



 Discute a mesma proposta de lei.  
 Fala sobre a proposta de lei remodelando os serviços dos correios e telégrafos, envia propostas de 

emenda a várias bases e fala sobre as suas emendas da mesma proposta de lei.  
 Discute a proposta de substituição do Sr. Antunes Guimarães à proposta de lei.  
 Fala sobre as propostas de lei do recrutamento militar e da organização geral do exército, referindo-se a 

vários artigos.  
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Refere-se ao caso das renúncias dos Srs. Lobo da Costa e Franco Frazão.  
 Fala acerca da proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1938.  
 Fala sobre a proposta de lei de alterações à Constituição.  
 Fala acerca da proposta de lei referente ao empréstimo de 500.000 contos.  
 Fala sobre o projecto de lei relativo às alterações ao Regimento.  
 Discute a proposta de lei que estabelece o adicional de 10 por cento nas tarifas ferroviárias e envia uma 

questão prévia.  
 Fala sobre a proposta de lei da propriedade industrial.  
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Almeida Garrett relativo à indústria resineira.  
 Fala sobre a proposta de lei respeitante à reorganização do ensino primário.  
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Pinto de Mesquita acerca do regime municipal em Lisboa e Porto.  
 Fala sobre a proposta de lei reorganizando o ensino primário.  
 Fala acerca da proposta de lei de povoamento florestal.  
 Fala sobre as contas gerais do Estado.  
 Fala acerca da proposta de lei referente às construções dos Palácios de Justiça de Lisboa e Porto.  
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Refere-se ao funcionamento da Assembleia quando das sessões de estudo.  
 Fala sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1939.  
 Fala sobre o projecto de lei referente a assistência de menores aos cinemas e teatros.  
 Fala sobre o decreto-lei n.º 29.273, que trata do imposto sobre a aplicação de certos capitais.  
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Mário de Figueiredo relativo à organização corporativa.  
 Refere-se à manifestação que houve em Lisboa, de aplauso à obra corporativa realizada no Pais pelo Sr. 

Presidente do Conselho.  
 Fala sobre as Contas Gerais do Estado referentes à gerência de 1937.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Belfort Cerqueira acerca do desemprego.  
 Fala a respeito dás Contas Gerais do Estado da gerência de 1938.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Fala acerca da Concordata e Acordo Missionário celebrados com a Santa Sé.  
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Não regista intervenções. Integra o Governo. 
 
III Legislatura (1942-1945) 
 Não regista intervenções. Integra o Governo. 
 
IV Legislatura (1945-1949) 
 Não regista intervenções. Integra o Governo. 
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Não regista intervenções. Integra o Governo. 
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Fala sobre o aviso prévio respeitante à execução da Lei de Reconstituição Económica.  
 Discute na generalidade a proposta de lei que reorganiza os serviços de registo e do notariado.  
 Refere-se ao artigo 9.º da proposta de lei de revisão da Constituição.  
 Refere-se ao artigo 13.º da mesma proposta de lei.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público, ambas de 1949.  
 Fala sobre a deliberação da Assembleia Nacional acerca da eleição do Chefe do Estado, nos termos do 

artigo 80.º da Constituição, com a alteração constante da lei de revisão constitucional, e apresenta uma 
proposta de resolução.  

 



3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1952.  
 Refere-se na especialidade ao artigo 1.º da mesma proposta.  
 Discute a proposta de lei sobre a atribuição de responsabilidade civil e financeira no caso de alcance ou 

desvio criminoso de dinheiros ou valores do Estado.  
 Discute as Contas Gerais do Estado de 1950 e as contas, da Junta do Crédito Público do mesmo ano.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1953.  
 Discute as Contas Gerais do Estado de 1951.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Responde à mensagem de S. Ex.ª o Presidente da República na sessão inaugural da VI Legislatura.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de Meios para 1954.  
 Ocupa-se duma nota oficiosa da Presidência da Câmara Corporativa visando o seu discurso em que se 

referira a um adicional a recair no imposto complementar sobre acumulações. 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a colonização das zonas beneficiadas pelas obras de 

fomento hidroagrícola, concluídas ou em curso.  
 Presta homenagem ao Papa Pio XII, na ocasião do 15.º aniversário da coroação de Sua Santidade.  
 Discute as Contas Cerais do Estado e da Junta do Crédito Publico relativas a 1952. 
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Teófilo Duarte acerca da questão da Índia.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1955.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca dos problemas vitivinícolas.  
 Discute as Contas Gerais do Estado de 1953.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 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.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a instituição das corporações.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 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 de autorização de receitas e despesas para 1958.  
 Discute as Contas Gerais do Estado da metrópole e do ultramar e as da Junta do Crédito Público 

relativas a 1956.  


