JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Legislaturas: V.
Data de nascimento
 1877-04-05.
Localidade
 Porto.
Data da morte
 1960.
Habilitações literárias
 Licenciatura e Doutoramento em Letras.
Profissão
 Professor universitário.
Carreira profissional
 Professor catedrático e Director das Faculdades de Letras de Lisboa e Coimbra;
 Reitor da Universidade de Coimbra.
Carreira político-administrativa
 Inspector-geral do Ensino Particular;
 Director do Instituto de Orientação Profissional;
 Procurador à Câmara Corporativa por designação do Conselho Corporativo.
Carreira parlamentar
Legislaturas Secções
V
20.ª − Política e administração geral.
Pareceres subscritos/relatados [Total: 24]
V Legislatura (1949-1953) [24]
 1/V – Autorização de receitas e despesas para 1950.
 3/V – Reforma do ensino das Belas-Artes (Relator).
 4/V – Luta contra a tuberculose.
 6/V – Sobre amnistia, protecção aos inválidos de guerra e revogação das leis de banimento.
 7/V – Alterações ao regime do inquilinato.
 8/V – Organização dos Serviços de Registo e do Notariado.
 9/V – Nova rubrica na tabela das profissões liberais para efeitos de imposto.
 10/V – Autorização de receitas e despesas para 1951.
 11/V – Revisão do Acto Colonial.
 12/V – Revisão da Constituição Política.
 14/V – Proposta de lei de autorização da emissão dum empréstimo interno denominado «Obrigações do
Tesouro, 1951».
 16/V – Projecto de lei de aditamento dum artigo à Constituição Política, sobre a defesa da língua.
 17/V – Projecto de lei de um aditamento ao artigo 109.º da Constituição, sobre a ratificação de
decretos-leis.
 18/V – Projecto de proposta de lei do condicionamento das indústrias.
 21/V – Constituição e regulamentação do Conselho Superior das Investigações Científicas e das Relações
Culturais.
 22/V – Autorização das receitas e despesas para 1952.
 23/V – Bases da organização da defesa nacional.
 24/V – Protocolo adicional ao Tratado do Atlântico Norte.
 25/V – Estatuto do Turismo.
 27/V – Organização geral da aeronáutica militar.
 28/V – Recrutamento e serviços nas forças aéreas.
 29/V – Atribuição de responsabilidades em casos de alcance de valores públicos.
 30/V – Regulamentação do uso das viaturas automóveis oficiais.



42/V – Protocolo adicional ao Tratado do Atlântico Norte.

