
JOÃO DUARTE DE OLIVEIRA 
Legislaturas: IX, X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1927-01-18. 
 
Localidade 
 Reriz / Castro Daire / Viseu. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito; 
 Curso complementar de Ciências Jurídicas. 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Conservador do Registo Civil e Predial; 
 Director de estabelecimento de ensino particular; 
 Administrador de empresas. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal da Comissão Concelhia de Viseu da União Nacional;  
 Comandante de Terço da Legião Portuguesa; 
 Vogar da Comissão de Distrito da Acção Nacional Popular de Viseu; 
 Presidente da Câmara Municipal de Castro Daire; 
 Vogal do Conselho de Administração da Federação dos Municípios do Distrito de Viseu; 
 Provedor da Santa Casa Misericórdia de Santa Comba Dão; 
 Vereador à Câmara Municipal de Castro Daire (1983-1985). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Viseu Obras Públicas e Comunicações. 
X Viseu Obras Públicas e Comunicações. 
XI Viseu Obras Públicas e Comunicações. 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Trata de problemas de ensino e em especial da situação dos estabelecimentos de ensino particular.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.  
 Chama a atenção para assuntos de interesse para Viseu.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Agradece ao Governo alguns melhoramentos projectados ou em vias de conclusão na cidade de Viseu.  
 Fala sobre problemas de êxodo rural.  
 Trata da questão do abastecimento de energia eléctrica de algumas povoações.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o estabelecimento de normas tendentes a imprimir 

maior celeridade à justiça penal.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Faz considerações sobre problemas da política do ensino.  
 Faz considerações sobre problemas do ensino particular.  
 Refere-se à necessidade de revisão dos vencimentos dos juízes dos tribunais de execuções fiscais.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Presta homenagem à acção desenvolvida pelo Orfeão Académico de Coimbra.  
 Subscreve, com o Sr. Duarte do Amaral e outros Deputados, um projecto de lei de revisão 

constitucional.  
 Trata de alguns aspectos do problema da reforma do ensino.  



 Congratula-se com a criação do Instituto da Acção Social Escolar.  
 Subscreve uma série de propostas de alteração à Constituição apresentadas pela comissão eventual.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional e subscreve, 

com outros Deputados, uma proposta de nova redacção do artigo 8.º da Constituição e justifica-a.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
 Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa e subscreve as propostas de 

alteração à referida proposta de lei apresentadas pela comissão eventual.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Joaquim Macedo no debate na generalidade da proposta e do 

projecto de lei de imprensa.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a votação da lei de imprensa se 

faça sobre o texto recomendado pela comissão eventual.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente a lei de imprensa.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a organização judiciária.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. João Manuel Alves discute na generalidade a proposta de lei 

sobre organização judiciária, discute na especialidade a mesma proposta de lei e requer a prioridade na 
votação para a proposta de lei.  

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Faz diversas considerações a propósito do Decreto-Lei n.º 450/72 acerca de segurança.  
 Subscreve, com outros Deputados, duas propostas de aditamento ao Regimento da Assembleia 

Nacional.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei sobre a protecção da intimidade da vida privada.  
 Tece algumas considerações acerca da actualização dos vencimentos dos funcionários e da última 

«conversa em família» do Sr. Presidente do Conselho.  
 Faz um aparte à comunicação do Sr. Fausto de Montenegro acerca da restauração e criação de várias 

comarcas.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Intervém na apreciação, na generalidade, da proposta de lei de autorização das receitas e despesas 

para 1974.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1974.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha.  
 Discute, generalidade, a proposta de lei sobre a criação de secções cíveis e criminais nas Relações. 


