
FERNANDO CID DE OLIVEIRA PROENÇA 
Legislaturas: VII, VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1912-08-02. 
 
Localidade 
 Viseu. 
 
Data da morte 
 1991-05-15. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Professor no Liceu de Lamego; 
 Subdelegado do INTP; 
 Agente do Ministério Público junto dos Tribunais de Viseu e Aveiro. 
 Sub-inspector do Trabalho. 
 Inspector dos organismos corporativos. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Junta Central das Casas do Povo; 
 Director da FNAT; 
 Vogal do Conselho Superior da Previdência Social; 
 Procurador à Câmara Corporativa (X e XI Legislaturas). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Viseu Legislação e Redacção (Secretário); Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
VIII Viseu Legislação e Redacção (Secretário); Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
IX Viseu Legislação e Redacção (Secretário); Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute na especialidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1958.  
 Discute na especialidade a proposta de lei relativa à reforma dos tribunais do trabalho.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência e das 

Casas do Povo na construção de habitações económicas.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Refere-se à próxima inauguração do monumento a Cristo-Rei.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Ferreira Barbosa acerca dos organismos de coordenação económica.  
 Discute a proposta de lei de alteração à Constituição Política.  
 Discute o projecto de lei do Sr. Carlos Lima sobre as alterações à Constituição Política. 
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Refere-se à comemoração do 6.º centenário do nascimento do Santo Condestável.  
 Refere-se à morte do poeta António Correia de Oliveira.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Não regista intervenções.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei destinada a assegurar o funcionamento dos órgãos de Governo do Estado 

Português da Índia.  



 Discute as propostas de lei relativas ao Estatuto da Saúde e Assistência e reforma da previdência social.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Faz considerações sobre a exposição documental iconográfica de S. Francisco Xavier, louvando iniciativa.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional 

sobre a autorização das receitas e despesas para 1964.  
 Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre reembolsos 

dos custos de linhas novas de energia eléctrica.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre educação nacional.  
 Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção relativos aos decretos da Assembleia 

Nacional sobre as Contas Gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Refere-se à morte do bispo de Viseu, D. José da Cruz Moreira Pinto.  
 Requer que lhe seja fornecido o volume III da obra Dez Anos de Política Externa.  
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional 

sobre o Plano Intercalar de Fomento.  
 Refere-se ao 3.º aniversário da ocupação do Estado Português da Índia.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases da proposta de lei sobre a 

propriedade da farmácia e subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto 
da Assembleia Nacional sobre a propriedade da farmácia.  

 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico dos acidentes de trabalho e das 
doenças profissionais e subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração de algumas 
bases da mesma proposta de lei.  

 Subscreve os textos aprovados pela Comissão de Legislação e Redacção sobre os decretos da 
Assembleia acerca das Contas Cerais do Estado e das contas da Junta do Crédito Público de 1963, 
acerca do uso de acendedores e isqueiros e acerca de acidentes de trabalho e doenças profissionais.  

 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção acerca do decreto da Assembleia Nacional 

sobre a autorização das receitas e despesas para 1966.  
 Requer que lhe seja fornecido o vol. IV do livro Dez Anos de Politica Externa.  
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional 

sobre preferência dos cônjuges no provimento de lugares do ensino primário, sobre mar territorial e 
zona contígua e sobre as contas da Junta do Crédito Público e sobre as Contas Gerais do Estado 
relativas a 1964.  

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Fala sobre o novo Código Civil. 
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Refere-se ao falecimento do Deputado Manuel Nunes Fernandes.  
 Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca do decreto da Assembleia Nacional 

sobre o III Plano de Fomento e sobre a autorização das receitas e despesas para 1968.  
 Requer que lhe seja fornecido o livro Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia.  
 Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca do decreto da Assembleia Nacional 

sobre a Lei do Serviço Militar e sobre as contas da Junta do Crédito Público e as contas gerais do Estado 
de 1966.  

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Subscreve, com outros Deputados, o texto do decreto da Assembleia Nacional sobre a autorização das 

receitas e despesas para 1969, elaborado pela Comissão de Legislação e Redacção.  
 Subscreve, com outros Deputados, o texto do decreto da Assembleia Nacional sobre alterações à lei 

eleitoral elaborado pela Comissão de Legislação e Redacção.  
 Subscreve, com outros Deputados, o texto do decreto da Assembleia Nacional sobre o estabelecimento 

de normas tendentes a imprimir maior celeridade à justiça penal, elaborado pela Comissão de Legislação 
e Redacção.  

 Subscreve, com outros Deputados, os textos dos decretos da Assembleia Nacional acerca da alteração 
da Lei n.º 2114, de 15 de Junho de 1962 e sobre a alteração do artigo 667.º do Código de Processo 
Penal, elaborado pela Comissão de Legislação e Redacção.  

 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e 
a previdência rural e subscreve, com outros Deputados, proposta de substituição e de aditamento à 
referida proposta de lei.  



 Requer o vol. III da obra Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia.  
 Subscreve, com outros Deputados, proposta de aditamento, de substituição e de alteração à proposta 

de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência rural.  
 Subscreve, com outros Deputados, os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos 

da Assembleia Nacional, sob a forma de resolução, sobre as contas gerais do Estado e as contas da 
Junta do Crédito Público de 1967.  

 Subscreve, com outros Deputados, os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca do decreto 
da Assembleia Nacional sobre declaração de utilidade pública das expropriações requeridas por 
empresas que explorem indústrias de interesse nacional, sobre produtos da indústria siderúrgica, sobre 
o regime jurídico das expropriações muito urgentes e sobre a reorganização das Casas do Povo e a 
previdência rural.  


