
JOAQUIM JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA 
Legislaturas: VIII, IX, X. 
 
Data de nascimento 
 1916-08-12 
 
Localidade 
 Silveiros / Barcelos / Braga. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Farmácia pela Universidade do Porto (1940); 
 Doutoramento em Farmácia pela Universidade do Porto (1950). 
 
Profissão 
 Professor universitário. 
 
Carreira profissional 
 Em 1942 inicia a docência na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, da qual veio a ser 

professor catedrático; 
 Professor do curso superior de Medicina Legal do Porto. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia de Barcelos da União Nacional; 
 Vogal da Comissão Distrital de Braga da União Nacional. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Braga Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
IX Braga Finanças. 
X Braga Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais; Finanças. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Faz considerações sobre a invasão de Goa e os acontecimentos de Beja.  
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Chama a atenção do Governo para a situação dos regentes escolares.  
 Discute as propostas de lei sobre a reforma da previdência e o Estatuto da Saúde e Assistência.  
 Refere-se à obra desenvolvida pelo Instituto de Alta Cultura.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Fala sobre problemas do concelho de Barcelos.  
 Requer vários elementos ao Ministério da Educação Nacional, sobre ensino Universitário.  
 Faz considerações sobre uma nota do Ministério das Obras Públicas acerca da sua intervenção relativa 

ao problema do bem-estar rural.  
 Manda para a Mesa uma nota de aviso prévio sobre educação nacional.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Efectiva o seu aviso prévio sobre educação nacional.  
 Faz considerações sobre a localização de um curso de enologia, em aparte à intervenção do Sr. Alberto 

de Meireles no debate do mesmo aviso prévio.  
 Encerra o mesmo debate e apresenta uma moção sobre o assunto, assinada por si e outros Srs. 

Deputados.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967 e 

subscreve, com outros Deputados, uma moção acerca da mesma proposta de lei.  
 Requer que lhe seja fornecido o volume III da obra Dez Anos de Política Externa.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre propriedade da farmácia e subscreve, 

com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases da mesma proposta de lei.  
 



IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta para a constituição da Mesa definitiva da Assembleia 

Nacional.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1966.  
 Discute na especialidade o projecto de lei sobre preferência no provimento de lugares do ensino 

primário e subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao mesmo projecto de lei.  
 Requer que lhe seja fornecido o vol. IV do livro Dez Anos de Politica Externa.  
 Apresenta uma nota de aviso prévio sobre alguns aspectos culturais, económicos e sociais da região de 

Entre Douro e Minho.  
 Requer vários elementos sobre ensino.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.  
 Subscreve com outros Deputados várias propostas de alteração da proposta de lei de autorização das 

receitas e despesas para 1967.  
 Requer a generalização do debate sobre o aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral relativo à educação da 

juventude, participa no debate e subscreve com outros Deputados uma moção sobre o referido aviso 
prévio.  

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de elaboração e execução do III Plano de Fomento e 

subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de algumas bases da mesma proposta de lei.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Subscreve, com outros Deputados, a lista para a eleição dos três Vice-Presidentes e dos dois secretários 

da Mesa.  
 Requer os volumes publicados do livro Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia.  
 Foca alguns problemas referentes ao ensino no distrito de Braga.  
 Subscreve, com outros Deputados, a moção apresentada no encerramento do debate do aviso prévio 

sobre a defesa da língua portuguesa.  
 Refere-se a vários problemas de turismo no Norte do País.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração, substituição e emenda da proposta de lei 

sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência rural.  
 Chama a atenção do Governo para problemas de carácter agrícola do distrito de Braga.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico das expropriações muito urgentes.  
 Requer o vol. V da obra Dez Anos de Política Externa. 
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Trata de questões afectas aos quadros das secretarias das Universidades.  
 Apresenta uma nota de aviso prévio sobre aspectos culturais, económicos e sociais do distrito de Braga.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e 

a sociedade moderna.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de moção relativa ao referido aviso prévio.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Requer alguns volumes das publicações Vinte Anos de Defesa, do Estado Português da Índia e Dez Anos 

de Politica Externa.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a actividade 

teatral.  
 Efectiva o aviso prévio sobre os aspectos culturais, económicos e sociais do distrito de Braga, encerra o 

debate do aviso prévio atrás referido e subscreve, com outros Deputados, uma moção relativa ao 
mesmo aviso prévio.  

 Presta homenagem à memória do Deputado Dr. Antão Santos da Cunha, falecido na véspera da 
interrupção dos trabalhos da Assembleia.  

 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a votação da revisão 
constitucional se faça sobre o texto sugerido pela comissão eventual e discute na especialidade o texto 
da referida comissão.  

 Congratula-se com a recente aprovação do estatuto legal da Universidade Católica.  
 Subscreve, como membro da comissão eventual, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre 

liberdade religiosa.  
 



3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve, com outros Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia sobre a 

proposta da Lei de Meios para 1972.  
 Evoca a figura e a obra do comendador António Maria Santos da Cunha, antigo Deputado e presidente 

da Câmara Municipal de Braga.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Congratula-se com a criação dos novos juízos em Barcelos e Vila Nova de Famalicão. 
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alterações à proposta de lei de reforma do 

sistema educativo.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento e alterações à proposta de led de 

reforma do sistema educativo. 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de substituição à proposta de lei de reforma do 

sistema educativo.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de reforma do sistema educativo.  


