
JOSÉ GONÇALVES DE ARAÚJO NOVO 
Legislaturas: VII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1917-01-28 
 
Localidade 
 Anha / Viana do Castelo / Viana do Castelo. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Funcionário da organização corporativa.  
 
Perfil político-ideológico 
 Católico; 
 Membro do Círculo Católico de Coimbra; 
 Secretário do CADC e administrador da revista Estudos. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal da Comissão Concelhia de Viana do Castelo da União Nacional; 
 Vogal e Presidente da Comissão Distrital da União Nacional de Viana do Castelo;  
 Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo; 
 Presidente da Junta Autónoma dos Portos do Norte; 
 Procurador à Câmara Corporativa (VI Legislatura); 
 Governador Civil de Viana do Castelo (1969). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Viana do Castelo Política e Administração Geral e Local. 
IX Viana do Castelo Política e Administração Geral e Local (Secretário). * 

* Não terminou o mandato, por ter sido nomeado Governador Civil de Viana do Castelo (1969). 
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Chama a atenção do Governo para a necessidade de se proceder ao desassoreamento do rio Lima com 

vista ao integral aproveitamento da sua bacia hidrográfica. 
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Pede que seja removida para outro local a carreira de tiro existente nas proximidades do Grande Hotel 

de Turismo no monte de Santa Luzia em Viana do Castelo, para efeitos de valorização turística.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Pede ao Governo que auxilie as famílias das vítimas do naufrágio de um barco de pesca de Viana do 

Castelo.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Discute as Contas Gerais do Estado, metrópole e ultramar e as da Junta do Crédito Público referentes a 

1959.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Subscreve o acórdão da Comissão de Verificação de Poderes, que reconheceu os poderes dos Deputados 

eleitos.  
 Discute na generalidade o projecto de lei sobre a preferência no provimento de lugares do ensino 

primário.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.  



 Requer elementos sobre indústria transformadora, electrificação e ensino respeitantes ao distrito de 
Viana do Castelo.  

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Requer que lhe seja fornecido o livro Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o ensino liceal a cargo do Estado.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Trata de problemas afectos ao porto de Viana do Castelo.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à proposta de lei sobre o estabelecimento 

de normas tendentes a imprimir maior celeridade à justiça penal.  


