
JOAQUIM DE PINHO BRANDÃO 
Legislaturas: V, VI, VII, X. 
 
Data de nascimento 
 1901-03-22. 
 
Localidade 
 Urro / Arouca / Aveiro. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Conservador do Registo Civil. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia da União Nacional de Arouca; 
 Presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Arouca (1930-1936). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Aveiro Política e Administração Geral e Local. 
VI Aveiro Política e Administração Geral e Local. 
VII Aveiro Legislação e Redacção; Política e Administração Geral e Local. 
X Aveiro Verificação de Poderes; Obras Públicas e Comunicações.  
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Discute o Decreto-Lei n.º 37.666 relativo aos serviços de registo e do notariado.  
 Refere-se ao mau estado de algumas estradas nacionais do distrito de Aveiro.  
 Requer, pelo Ministério da Economia, informações relativas à indústria de chapelaria.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Refere-se à proposta de lei que altera o actual regime de condicionamento industrial, em cuja discussão 

se versará a actividade da viticultura, e solicita que o projectado decreto do condicionamento do plantio 
da vinha seja submetido à Assembleia Nacional.  

 Refere-se ao proposto § único do artigo 84.º da proposta de lei que reorganiza os serviços de registo e 
do notariado.  

 Refere-se ao pagamento pelas azenhas de taxas mensais.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao condicionamento das indústrias.  
 Agradece o voto de sentimento pela morte de sua mãe.  
 Exalta a obra do Sr. Presidente do Conselho, que deve ser comemorada no seu 25.º aniversário de 

governo, que podia assinalar-se com a construção de uma, ponto sobre o Tejo a ligar Lisboa à outra 
banda.  

 Refere-se à projectada construção de uma pista náutica em Aveiro.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Refere-se a ligações rodoviárias das povoações do sul do Tejo entre si e com Lisboa.  
 Refere-se ao mau estado de algumas estradas, que cita, do distrito de Aveiro.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Chama a atenção do Governo para o estado de algumas estradas no distrito de Aveiro.  
 Requer elementos acerca de preços do bacalhau.  
 Requer elementos sobre pedidos de empréstimos apresentados à Junta de Colonização Interna para 

melhoramentos rurais em 1953.  
 Idem sobre exportação e preços do volfrâmio.  



 Ocupa-se da execução da nova lei do condicionamento industrial.  
 Refere-se ao indeferimento de pedidos de alvarás para a exploração de indústrias caseiras e, em 

especial, solicita a adopção de medidas que eliminem o exercício clandestino da indústria de fabrico de 
papel.  

 Solicita a adopção de medidas que eliminem o exercício clandestino de cortadoria do pêlo.  
 Refere-se à indústria extractiva de volfrâmio.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca dos problemas vitivinícolas.  
 Requer, pelos Ministérios competentes, informações relativas às sociedades, companhias ou empresas 

em que o Estado tem direito a participação nos lucros ou é accionista. 
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Chama a atenção do Governo para a necessidade de serem adaptados os serviços da Direcção-Geral dos 

Serviços Eléctricos de modo a satisfazerem o cumprimento da Lei n.º 2075, sobre pequena electrificação 
rural e urbana.  

 Discute na generalidade as propostas de lei sobre o turismo e sobre a indústria hoteleira.  
 Chama a atenção do Governo para a necessidade de as obras da ponte da Arrábida não prejudicarem a 

reparação e construção das estradas nacionais.  
 Refere-se ao subsídio do Comissariado do Desemprego para o financiamento da construção da ponte da 

Arrábida e pede que as obras da construção do túnel ou ponte que ligue Lisboa a Almada sejam 
adjudicadas em 27 de Abril de 1958 e dado o nome do Sr. Prof. Doutor Oliveira Salazar a esta obra.  

4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Congratula-se com a visita feita pelo Ministro das Obras Públicas a diversos concelhos do distrito de 

Aveiro.  
 Regozija-se pela publicação do anúncio das obras tendentes a suprimir a passagem de nível de Esgueira, 

em Aveiro.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Requer informações sobre a concessão de comparticipações para obras de pequena distribuição de 

energia eléctrica nos meios rurais.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à cooperação das instituições de previdência e das 

Casas do Povo na construção de habitações económicas.  
 Chama a atenção do Governo para a concessão de comparticipações às câmaras municipais para a 

construção de pequenos ramais de alta tensão necessários à distribuição de energia eléctrica nos meios 
rurais.  

 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano director do desenvolvimento urbanístico da 

região de Lisboa.  
 Refere-se à visita do Sr. Presidente da República a  Aveiro.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Faz considerações sobre a obra da missão católica de assistência aos emigrantes portugueses em Paris.  
 Ocupa-se do plano de concluir a abertura da estrada que ligará Arouca à freguesia de Alvarenga.  
 Discute a proposta de lei relativa ao mandato dos presidentes das câmaras municipais.  
 Agradece ao Governo o auxílio dispensado à construção e equipamento do hospital sub-regional de 

Arouca.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Não regista intervenções.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve o acórdão da Comissão de Verificação de Poderes que reconheceu os poderes dos Deputados 

eleitos.  
 Refere-se à constituição de uma sociedade, formada por várias empresas de celulose, para aquisição de 

madeiras de pinho e eucalipto destinadas às firmas associadas.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a criação de tribunais de família.  
 Requer diversas informações sobre a exportação de madeiras de eucalipto e pinho e sobre a aquisição 

de leite em pó pelas cooperativas agrícolas.  
 
 



2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Fala sobre problemas de produção e exportação de madeira de eucalipto para o fabrico de celulose e 

sobre o preço do milho.  
 Requer várias informações relativas à produção e importação de milho, a importação e exportação de 

determinadas espécies pecuárias, a preços pagos à lavoura pela carne de bovinos e ao levantamento da 
carta dos solos do continente, acompanhado do necessário ordenamento agrário e industrial.  

 Lamenta não ter ainda recebido resposta ao requerimento atrás referido, insistindo por isso na sua 
satisfação.  

 Requer várias informações relativas à importação de milho e respectivos preços de fornecimento à 
lavoura, aos preços de compra pela indústria de celulose das madeiras de pinho e eucalipto e ao 
comércio do bacalhau.  

 A propósito da visita do Sr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações ao distrito de Aveiro, refere-se 
ao projecto de prolongamento da estrada nacional n.º 826, a partir de Arouca até S. Pedro do Sul, 
beneficiando simultaneamente aquele distrito e o de Viseu, e enaltece a profícua acção desenvolvida 
pelo ilustre membro do Governo.  

 Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa e subscreve, com outros Deputados, 
uma proposta de aditamento ao texto da comissão eventual referente à lei de imprensa.  

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Refere-se à comercialização de madeiras para a indústria de celulose.  
 Subscreve, com outros Deputados, o parecer da Comissão de Verificação de Poderes relativo à eleição 

suplementar de um Deputado pelo círculo da Guiné.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei de autorização das 

receitas e despesas para 1973.  
 Refere-se ao discurso do Sr. Ministro da Economia acerca da produção florestal do País.  
 Subscreve, com outros Deputados, duas propostas de aditamento ao Regimento da Assembleia 

Nacional. Faz um aparte à intervenção do Sr. Homem Ferreira acerca de problemas relacionados com 
Aveiro e Viseu.  


