
JOAQUIM GERMANO PINTO MACHADO CORREIA DA SILVA 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1930-06-15. 
 
Localidade 
 Porto. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina pela Universidade do Porto; 
 Doutoramento em Medicina pela Universidade do Porto. 
 
Profissão 
 Médico; 
 Professor Universitário. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico. Membro do sector do Porto da Associação dos Médicos Católicos; 
 Membro da SEDES; 
 Integra o grupo dos 4 candidatos do Porto que publicam um comunicado onde se afirma que pretendem 

a «instauração de um regime de tipo europeu ocidental» em Portugal; 
 Pertenceu à «Ala liberal» na X Legislatura. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Porto Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a colheita de produtos biológicos humanos para 

liofilização e conservação por outros processos.  
 Subscreve, com outros Deputados, duas propostas de alteração à referida proposta de lei e discute-a na 

especialidade.  
 A propósito da recente remodelação ministerial, faz considerações sobre as reformas que, no âmbito da 

batalha da educação, se impõem no ensino superior.  
 Presta homenagem ao Prof. Doutor Amândio Tavares, catedrático da Faculdade de Medicina do Porto, 

recentemente atingido pelo limite de idade.  
 Requer várias publicações oficiais.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a alteração da Lei n.º 2135, de 11 de Julho de 1968 (Lei 

do Serviço Militar).  
 Requer várias informações sobre médicos.  
 Discute na especialidade a proposta de lei atrás referida.  
 Requer uma publicação do Instituto de Alta Cultura.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. José da Silva, em que este faz considerações de natureza política a 

propósito da recente realização do V Congresso da União Nacional, focando de maneira especial o 
aspecto da promoção dos direitos cívicos.  

 Requer fotocópias dos relatos da imprensa referentes às sessões da Assembleia Nacional que sofreram 
cortes da Censura.  

 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e 
a sociedade moderna.  

 Faz um aparte à intervenção da Sr.ª D. Sinclética Torres no referido debate.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Miller Guerra no encerramento do debate do seu aviso prévio sobre 

as Universidades tradicionais e a sociedade moderna e subscreve, com outros Deputados, uma proposta 
de moção relativa ao referido aviso prévio.  

 Faz um aparte à segunda das intervenções do Sr. Correia da Cunha sobre o encerramento do Instituto 
Superior de Ciências Económicas e Financeiras.  



2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Refere as impressões colhidas na sua visita à Universidade de Luanda, em resultado de convite que lhe 

foi feito.  
 Subscreve, com o Sr. Sá Carneiro e outros Deputados, um projecto de lei de revisão constitucional.  
 Apresenta uma nota de perguntas sobre medidas para impedir a emigração dos filhos de emigrantes 

antes de concluírem a escolaridade obrigatória.  
 Refere-se à comunicação em que o Sr. Ministro da Educação Nacional anuncia a próxima publicação de 

dois textos programáticos fundamentais com vista à reforma do ensino.  
 Discute na generalidade as propostas de lei sobre a protecção do cinema nacional e sobre a actividade 

teatral.  
 Refere-se às perturbações escolares que determinaram o encerramento de alguns estabelecimentos de 

ensino superior, com nítido prejuízo dos projectos de reforma do ensino anunciados pelo Sr. Ministro da 
Educação Nacional.  

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

 Subscreve, com outros Deputados, mais algumas propostas de alteração à referida proposta de lei.  
 Intervém na discussão na especialidade da referida proposta de lei.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Casal-Ribeiro pede ao Governo providências contra os 

responsáveis pelo clima de subversão reinante nos meios estudantis.  
 Subscreve, com outros Deputados, mais algumas propostas de alteração à proposta de lei sobre a 

actividade teatral.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a protecção do 

cinema nacional.  
 Chama a atenção do Governo para certos aspectos de injustiça social relativos ao regime de trabalho, de 

remuneração e de tributação do pessoal da Administração dos Portos do Douro e Leixões.  
 Requer a publicação Algumas Considerações sobre a Mortalidade Portuguesa.  
 Faz considerações acerca da última exposição do Sr. Presidente do Conselho através da televisão e 

ainda a propósito da não satisfação de um requerimento por si apresentado, na sessão de 5 de 
Fevereiro do ano anterior, sobre o número de médicos e respectivas idades, nos concelhos do 
continente e ilhas adjacentes.  

 Volta a requerer os elementos solicitados na segunda parte do referido requerimento.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Miller Guerra faz um balanço do debate sobre a reforma do 

ensino.  
 Discute na especialidade o projecto de lei sobre a reabilitação e integração social de indivíduos 

deficientes e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda do referido projecto de lei.  
 Faz considerações a propósito da discussão pública dos projectos de reforma do ensino.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Correia da Cunha sobre o ordenamento do território.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Cunha Araújo no referido debate na generalidade.  
 Faz um aparte a intervenção do Sr. Gonçalves de Proença no debate na generalidade atrás referido.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Maximiliano Fernandes no mesmo debate na generalidade.  
 Explica à Assembleia as razões por que desistia de intervir no debate na especialidade acerca da revisão 

constitucional.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração e eliminação na proposta de lei sobre 

liberdade religiosa e discute na especialidade a referida proposta de lei.  
 Requer as conclusões do inquérito do Instituto Nacional de Estatística relativo às receitas e despesas das 

famílias do continente, de Abril da 1967 a Março de 1969.  
 Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa e subscreve, com outros Deputados, 

um requerimento no sentido de que a discussão e votação na especialidade da proposta e do projecto 
de lei de imprensa incidam, de preferência, sobre o texto da Câmara Corporativa.  

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de resolução tendente a aprovar para ratificação a 

Convenção sobre a Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses.  
 Anuncia um aviso prévio sobre educação médica.  
 Requer, com outros Deputados, que seja submetido à apreciação da Assembleia Nacional o Decreto-Lei 

n.º 520/71, publicado no Diário do Governo, 1.ª série, n.º 276, de 24 de Novembro.  
 Refere-se à sua posição quanto à prestação do serviço militar para que fora convocado.  
 Intervém na apreciação do Decreto-Lei n.º 520/71.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Almeida Cotta faz a apreciação do Decreto-Lei n.º 520/71.  
 Efectiva o seu aviso prévio sobre educação médica.  



 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Correia da Cunha participa no debate do aviso prévio sobre 
educação médica.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Casal-Ribeiro se refere a certas intervenções feitas a 
propósito do debate do mesmo aviso prévio.  

 Encerra o debate do seu aviso prévio sobre educação médica e subscreve, com outros Deputados, uma 
moção.  

 Requer várias publicações.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de defesa da concorrência e subscreve, com outros 

Deputados, uma proposta de aditamento à mesma proposta de lei.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a organização judiciária.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação e subscreve, com outros Deputados, 

a moção com que é encerrado o debate.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Sá Carneiro discute na generalidade a proposta de lei sobre 

organização judiciária.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre organização judiciária.  
 Refere-se à tomada de posse do director do Secretariado para a Juventude.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Discute, na especialidade, a proposta de prestação de avales pelo Estado.  
 Tece algumas considerações acerca da reforma do ensino superior aprovada em Conselho de Ministros.  
 Faz um aparte à comunicação do Sr. Linhares Furtado acerca da assistência médica.  
 Subscreve um projecto de lei sobre a publicidade do tabaco.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração ao Regimento da Assembleia Nacional, 

que discute, na especialidade.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Almeida e Sousa acerca do porto de Leixões e da barra do Douro.  
 Faz um aparte à participação do Sr. Pinto Balsemão sobre o aviso prévio acerca dos meios de 

comunicação social e problemática da informação.  
 Interroga a Mesa acerca do motivo da não publicação da declaração de renúncia do Sr. Deputado Sá 

Carneiro.  
 Faz o elogio do Sr. Dr. Sá Carneiro, ex-Deputado à Assembleia.  
 Pergunta à Mesa se na presente legislatura ainda será discutido o projecto de lei sobre a publicidade do 

tabaco.  
 Faz um aparte à comunicação do Sr. Almeida e Sousa acerca da descentralização das escolas militares.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alterações e de aditamento à proposta de lei de 

reforma do sistema educativo, que discute, na generalidade e na especialidade.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Cancela de Abreu acerca dos malefícios do tabaco.  


