
JOSÉ HENRIQUES MOUTA 
Legislaturas: IX. 
 
Data de nascimento 
 1909-06-25. 
 
Localidade 
 Pinheiro de Lafões / Oliveira de Frades / Viseu. 
 
Habilitações literárias 
 Curso de Teologia do seminário; 
 Licenciatura em História Eclesiástica pela Universidade Gregoriana de Roma 

(1937). 
 
Profissão 
 Sacerdote católico; 
 Professor. 
 
Carreira profissional 
 Ordenado padre (1933); 
 Prefeito e professor do Seminário de Viseu (1933 e 1937-1957); 
 Cónego da Sé de Viseu (1944); 
 Professor de Moral na Escola Académica e no Liceu de Viseu e em estabelecimentos de ensino particular 

da Igreja; 
 Vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viseu. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Viseu Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência Social; Educação Nacional, Cultura 
Popular e Interesses Espirituais e Morais. 

 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Fala sobre os processos de beatificação dos papas Pio XII e João XXIII, enaltecendo a personalidade e à 

obra daqueles dois chefes da Igreja.  
 Chama a atenção do Governo para problemas de transportes do distrito de Viseu.  
 Trata de problemas de alguns concelhos do mesmo distrito.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Fala sobre a publicação do novo Código Civil.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.  
 Subscreve com outros Deputados uma moção sobre o aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral relativo à 

educação da juventude.  
 Refere-se ao próximo 19.º centenário da morte de S. Pedro.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei para elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1968.  
 Fala sobre Fortunato de Almeida, a propósito do centenário do seu nascimento, que se comemora no 

ano seguinte.  
 Refere-se a alguns assuntos de interesse para o distrito de Viseu.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o ensino liceal a cargo do Estado.  
 Refere-se a algumas infra-estruturas do distrito de Viseu, nomeadamente no sector das comunicações.  
 Fala sobre problemas de emigração.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Refere-se à obra política do Presidente Salazar.  



 Requer a generalização do debate do aviso prévio dos Srs. Deputados José Alberto de Carvalho e Elísio 
Pimenta sobre a defesa da língua portuguesa e participa no debate.  

 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Agostinho Cardoso sobre os problemas da 
população idosa no nosso país, do fenómeno do envelhecimento da população e da política da velhice.  

 Refere-se a problemas de comunicações e de ensino no distrito de Viseu.  
 Agradece o voto de pesar pela morte de sua mãe.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de substituição e de alteração à proposta de lei sobre a 

reorganização das Casas do Povo e a previdência rural.  
 Trata da posição jurídica e real do ensino particular e da necessidade de se ampliarem as verbas 

destinadas à Telescola.  


