HENRIQUE LINHARES DE LIMA
Legislaturas: I, II, III, IV, V.
Data de nascimento
 1876-10-24.
Localidade
 S. Roque do Pico / Açores.
Data da morte
 1953-02-13.
Habilitações literárias
 Curso de Administração Militar da Escola do Exército (1899).
Profissão
 Oficial do Exército.
Carreira profissional
 Capitão (1911);
 Chefe de subsistências do Corpo Expedicionário Português (1917);
 Tenente-coronel (1922);
 Director da Manutenção Militar (1923-1929);
 Coronel (1936).
Perfil político-ideológico
 Foi um dos responsáveis pela “Campanha do Trigo”;
 A sua saída do Governo em 1936 deve-se ao facto de não merecer inteira confiança do sector mais
radical do regime.
Carreira político-administrativa
 Membro da Comissão Consultiva da União Nacional (1932);
 Vogal da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Lisboa (1932);
 Ministro da Agricultura dos governos de Ivens Ferraz e Domingos de Oliveira (1929-1932);
 Ministro das Colónias interino (1932). Deixa as funções ministeriais com a subida de Salazar a Chefe do
Governo.
 Presidente da Câmara Municipal de Lisboa (1933-1934);
 Vogal da Comissão Executiva do Congresso da União Nacional (1934);
 Ministro do Interior (1934-10-23 a 1936-01-18);
 Membro da Comissão Executiva dos Centenários (1938-1940);
 Presidente da Junta de Província da Estremadura (1941-1945).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
I
II
Não existiam círculos nem Comissões permanentes.
III
IV
Horta
Trabalho, Previdência e Assistência Social (Presidente); Contas Públicas
(Presidente).
V
Horta
Contas Públicas (Presidente).
Intervenções parlamentares
I Legislatura (1935-1938)

1.ª Sessão Legislativa (1935)


Não assumiu o mandato, por integrar o Governo.



Discute o aviso prévio do Sr. Lobo da Costa, relativo à equiparação dos comissários e chefes de polícia
aos oficiais do exército, em certas disposições.
Discute a proposta de lei referente ao Código Administrativo.

2.ª Sessão Legislativa (1935-1936)


3.ª Sessão Legislativa (1936-1937)


Fala sobre as propostas de lei do recrutamento militar e da organização geral do exército.



Refere-se a uma afirmação do Sr. Diniz da Fonseca quando falou sobre o aviso prévio do Sr. Pinto de
Mesquita acerca do regime municipal de Lisboa e Porto.
Fala acerca das contas gerais do Estado.

4.ª Sessão Legislativa (1937-1938)


II Legislatura (1938-1942)
 Não regista intervenções.
III Legislatura (1942-1945)

1.ª Sessão Legislativa (1942-1943)


Não regista intervenções.



Retira uma sua proposta à base XXVI da proposta de lei do Estatuto da Assistência Social.



Justifica uma sua proposta de substituição ao artigo 12.º da proposta de lei de autorização de receitas e
despesas para 1945.
Requer, pelo Ministério das Finanças, nota do número de proprietários que pagam contribuição predial
rústica por quantia inferior a 500$ anuais na Estremadura.
Manifesta o seu aplauso à manifestação projectada aos Srs. Presidentes da República e do Conselho,
como testemunho de agradecimento público pela forma como exerceram a sua acção através da guerra
mundial.

2.ª Sessão Legislativa (1943-1944)
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945)



IV Legislatura (1945-1949)

1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)





Fala na mensagem que representantes das ilhas vieram entregar ao Sr. Presidente do Conselho.
Pede para retirar uma sua proposta relativa à proposta de lei de melhoramentos agrícolas.
Manifesta-se, em nome da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, a favor da proposta
no sentido de um inquérito aos organismos corporativos.

2.ª Sessão Legislativa (1946-1947)


Não regista intervenções.




Refere-se ao temporal que assolou a cidade da Horta, inutilizando parto da doca.
Refere-se ao discurso do Sr. Presidente do Conselho proferido diante da representação dos oficiais do
Exército e da Armada quando da passagem do 20.º aniversário da sua entrada no Governo.

3.ª Sessão Legislativa (1947-1948)

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949)


Não regista intervenções.

V Legislatura (1949-1953)

1.ª Sessão Legislativa (1949-1950)



Refere-se, com palavras de elogio, às homenagens prestadas ao Sr. Dr. Júlio Dantas pela Academia das
Ciências de Lisboa.
Agradece ao Governo a atenção concedida às solicitações dos armadores e pescadores dos Açores e
expõe alguns problemas que respeitam à exploração económica do arquipélago.

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951)


Não regista intervenções.



Não regista intervenções.



Não regista intervenções.

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952)
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953)

