
JOAQUIM MENDES DA COSTA DO AMARAL 
Legislaturas: III, IV, V, VI, VII. 
 
Data de nascimento 
 1899-01-04. 
 
Localidade 
 Alcácer do Sal / Setúbal. 
 
Data da morte 
 1961. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia; 
 Curso da Escola de Guerra. 
 
Profissão 
 Militar (Major de Artilharia e Engenharia);  
 Engenheiro industrial;  
 Agricultor,  
 Político. 
 
Carreira profissional 
 Alista-se voluntariamente (1909); 
 Alferes (1912); 
 Professor adjunto da Escola de Guerra (1917); 
 Engenheiro fabril do Exército (1924); 
 É-lhe recusada a promoção a Major (1930); 
 Internado sob prisão no Hospital Militar Principal, é absolvido da acusação de registar aulas que não 

dava. Novo processo no Ministério da Guerra (1931); 
 Passa à reserva sem vencimento (1937); 
 Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Seguros “Alentejo”. 
 
Perfil político-ideológico 
 Sidonista. 
 
Carreira político-administrativa 
 Ministro do Comércio e das Obras Públicas (1918); 
 Ministro do Comércio (1918); 
 Ministro da Agricultura (1928); 
 Governador do Banco de Angola (1932-1936); 
 Vogal da I Comissão Executiva da União Nacional (1932); 
 Delegado do Governo junto da Companhia Nacional de Navegação (1936); 
 Presidente da VII Comissão Executiva da União Nacional (1945). 
 Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal (1961). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 
III   

IV Setúbal Finanças (Presidente); Obras Públicas e Comunicações. 
V Santarém Finanças (Presidente); Obras Públicas e Comunicações (Secretário). 
VI Santarém Mesa (Vice-presidente); Finanças (Presidente). 
VII Setúbal Mesa (Vice-presidente). 
 
Intervenções parlamentares 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Recorda a morte de Sidónio Pais, a quem presta as suas homenagens. 
 



2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Lembra o passamento do Presidente da República Dr. Sidónio Pais.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1945.  
 Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de fomento e reorganização industrial.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de construção de casas de renda económica e fala, na 

especialidade, sobre a mesma proposta de lei.  
 Manifesta o seu aplauso pelo artigo com o título «Neutralidade colaborante», publicado no «Diário de 

Noticias.»  
 Fala, na generalidade, sobre a proposta de lei relativa à coordenação dos transportes terrestres.  
 Pede um esclarecimento sobre uma proposta de emenda e fala, na especialidade, sobre a mesma 

proposta de lei.  
 Envia um requerimento pedindo informações sobre jogos de azar. 
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Congratula-se com a escolha para presidente da Assembleia Nacional do Sr. Albino dos Reis e presta as 

suas homenagens ao antigo Presidente, Sr. Doutor José Alberto dos Reis.  
 Comenta a forma como se estão a discutir as alterações do Regimento.  
 Entra no debate do aviso prévio referente à marinha mercante.  
 Apresenta uma moção a propósito da visita de uma divisão da armada inglesa, saudando a Inglaterra. 
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Entra no debate acerca do aviso prévio relativo à crise que os municípios atravessam e envia uma 

moção. 
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Discute o projecto de lei sobre o inquilinato e proposta de lei relativa às questões conexas com o 

problema da habitação, apresentando uma proposta de alteração da base XXIX da proposta de lei.  
 Refere-se a alínea b) da base X-A do parecer da Câmara Corporativa à mesma proposta de lei.  
 Fala sobre o artigo 13.º do parecer da Câmara Corporativa ao projecto de lei do inquilinato, pedindo 

para retirar uma sua proposta de substituição. 
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1949.  
 Presta homenagem à memória do brigadeiro de engenharia Tamagnini Barbosa.  
 Discute o aviso prévio sobre o restabelecimento do Ministério da Agricultura.  
 Discute o aviso prévio relativo aos aspectos económicos e sociais da produção e industrialização da 

cortiça.  
 Refere-se a uma importação em projecto de 10 000 toneladas de açúcar estrangeiro. 
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Faz considerações sobre o orçamento publicado no Diário do Governo de 30 de Dezembro e referente ao 

ano de 1950, enviando um aviso prévio sobre a execução do programa da reconstituição económica do 
País, formulado na Lei n.º 1.914, e mais um requerimento pedindo, pelo Ministério da Economia, 
informações referentes a indústrias-bases.  

 Requer, em aditamento a outro seu requerimento, que, pelo Ministério da Economia, lhe sejam 
fornecidas cópias de relatórios do delegado do Governo junto da Companhia Portuguesa de Celulose 
acerca desta. 

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Discute o artigo 1.º e § único da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1951.  
 Esclarece a alteração das Comissões, de Economia e de Finanças proposta para o artigo 2.º da mesma 

proposta de lei.  
 Justifica o sentido da alteração proposta pelas Comissões de Economia e de Finanças ao capítulo III da 

referida proposta de lei.  
 Discute o artigo 9.º da citada proposta de lei.  
 Presta esclarecimentos a uma dúvida levantada pelo Sr. Manuel Lourinho acerca de uma proposta de 

emenda ao artigo 10.º da mesma proposta de lei.  
 Refere-se à proposta do Sr. Galiano Tavares de aditamento à alínea a) do artigo 12.º da mesma 

proposta de lei. 
  



 Pede autorização para retirar uma proposta das Comissões de Economia e de Finanças de alteração ao 
artigo 13.º da referida proposta de lei e esclarece este pedido, bem como a apresentação de nova 
proposta.  

 Realiza o seu aviso prévio acerca da Lei de Reconstituição Económica. 
 De novo fala sobre o seu aviso prévio, apresentando uma moção.  
 Presta as suas homenagens e felicitações, ao Governo, e em especial aos Srs. Presidente do Conselho e 

Ministro da Economia, pela solução dada ao problema da electricidade, acerca da qual é também digno 
de elogio o espírito de sacrifício das companhias interessadas.  

 Envia um projecto de lei de alterações â Constituição.  
 Discute a proposta de lei de revisão da Constituição o do Acto Colonial, apresentando propostas de 

alteração.  
 Refere-se a uma sua emenda ao artigo 8.º da proposta de lei de revisão da Constituição.  
 Pede para retirar as suas propostas de emenda à referida proposta de lei.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público de 1951.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Justifica uma proposta de substituição do artigo 7.º e seu § único da proposta de Lei de Meios para 

1954, que apresentou em nome da Comissão de Finanças e requer a prioridade da votação do artigo 
14.º da mesma proposta.  

 Discute na especialidade a proposta de lei de colonização das zonas beneficiadas pelas obras de 
fomento hidroagrícola, concluídas ou em curso.  

 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a unificação da indústria de seguros. 
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1956. 
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1957. 
 
VII Legislatura (1957-1961) 
 Não regista intervenções. 


