JOÃO JOSÉ GONÇALVES DE PROENÇA
Legislaturas: X, XI.
Data de nascimento
 1924-03-04.
Localidade
 Rochoso / Guarda.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra;
 Como bolseiro do Instituto de Alta Cultura, frequentou as Universidades
Central e Gregoriana (Roma) e a Universidade Católica do Sacro Cuore
(Milão);
 Doutoramento em Ciências Jurídicas (1955).
Profissão
 Professor universitário;
 Político.
Carreira profissional
 2.º Assistente na Universidade de Coimbra, logo que terminou o curso;
 Visita escolas de formação social em Madrid (1958) e em França (1959);
 1.º Assistente do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras de Lisboa (1956-1957);
 Quando foi eleito, era Vice-presidente do Banco Comercial de Angola (1969);
 Director do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras de Lisboa (1973-1974);
 Depois de 25 de Abril de 1974, esteve no Brasil, regressando depois a Portugal para retomar a
actividade de docente universitário;
 Reitor da Universidade Lusíada.
Perfil político-ideológico
 Católico. Membro do CADC.
 Membro de Delegação Portuguesa ao II Congresso Internacional para a Defesa da Civilização Cristã, em
Madrid
Carreira político-administrativa
 Secretário da 1.ª Secção no III Congresso da União Nacional, em Coimbra (1951);
 Director do Centro Universitário da Mocidade Portuguesa em Coimbra;
 Relator nacional para os problemas universitários no II Congresso da Mocidade Portuguesa (1956);
 Director do Instituto de Formação Social e Corporativa (1959);
 Membro da Comissão da Reforma Fiscal;
 Membro do Gabinete de Estudos e Documentação da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos;
 Director do Centro de Estudos Sociais e Corporativos;
 Vogal do Centro de Estudos Fiscais do Conselho Superior de Previdência e de Habitação Económica do
Ministério as Corporações e Previdência Social.
 Ministro das Corporações e Previdência Social (1961-1970).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
X
Castelo Branco
XI
Castelo Branco

Comissões
Política e Administração Geral e Local (Presidente).
Economia (Presidente).

Intervenções parlamentares
X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)


Apresenta o parecer da Comissão de Política e Administração Geral e Local sobre a proposta de lei
respeitante à adopção de medidas tendentes ao desenvolvimento da região de turismo da serra da
Estrela.










Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração total da referida proposta de lei e requer
prioridade de votação para a referida proposta de alteração.
Justifica a mesma proposta de alteração.
Apresenta o parecer formulado pela Comissão de Política e Administração Geral e Local relativamente à
proposta de lei sobre a criação de tribunais de família e subscreve, com outros Deputados, uma
proposta de emenda à referida proposta de lei que discute na especialidade.
Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de emenda e aditamento à proposta de lei sobre a
assistência judiciária e intervém na respectiva discussão na especialidade.
Faz considerações sobre vários problemas da previdência social.
Assinala a passagem de mais um aniversário natalício do Presidente Salazar e a criação, pelo Chefe do
Estado, da Fundação Salazar.
Faz um balanço da actividade da Assembleia durante a sessão legislativa e refere-se a vários aspectos
da economia do Alto Minho.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)
















Requer informação sobre a reversão aos antigos proprietários dos terrenos expropriados para a
construção da linha férrea do vale do Lima.
Discute na generalidade o projecto de lei sobre a designação, pelais respectivas corporações, dos vogais
que fazem parte dos organismos de coordenação económica em representação das actividades por eles
coordenadas.
Agradece o voto de pesar pela morte de seu pai.
Intervém na discussão na especialidade da proposta de lei sobre a actividade teatral.
Volta a intervir na discussão na especialidade da referida proposta de lei.
Participa no debate do aviso prévio sobre os aspectos culturais, económicos e sociais do distrito de
Braga.
Subscreve, com outros Deputados, a proposta de candidatura do Sr. Amílcar Mesquita para 2.º
secretário da Mesa.
Procede, na qualidade de relator, à leitura do parecer da comissão eventual nomeada para o estudo da
proposta e dos projectos de lei de revisão constitucional.
Discute na generalidade a proposta e os, projectos de lei de revisão constitucional.
Subscreve uma série de propostas de alteração à Constituição apresentadas pela comissão eventual.
Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente è revisão constitucional.
Subscreve, Com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 93.º da Constituição.
Discute na especialidade, a proposta de lei sobre liberdade religiosa.
Presta homenagem, à figura e obra de Salazar, no primeiro aniversário da sua morte.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)



Intervém no debate para a apreciação da Convenção sobre a Igualdade de Direitos e Deveres entre
Brasileiros e Portugueses.
Enaltece o esforço do trabalhador português no engrandecimento da Nação, a propósito da homenagem
prestada ao industrial Teodoro dos Santos.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)






Subscreve as propostas de alteração à proposta de lei sobre o registo nacional de identificação
apresentadas pela Comissão de Política e Administração-Geral e Local.
Discute, na especialidade, várias bases da proposta de lei sobre o registo nacional de identificação.
Discute, na especialidade, o Regimento da Assembleia Nacional
Usa da palavra para saudar o Sr. Presidente da Câmara do Brasil.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de emenda e aditamento à proposta de lei sobre a intimidade da vida privada, que discute na especialidade.

XI Legislatura (1973-1974)

1.ª Sessão Legislativa (1973-1974)





Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento.
Intervém na discussão da moção proposta pelo Sr. Deputado Gustavo Neto Miranda, como presidente
da Comissão do Ultramar.
Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha.
Discute, na especialidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1974.

