
JOAQUIM DOS SANTOS QUELHAS LIMA 
Legislaturas: III, IV, V. 
 
Data de nascimento 
 1897-11-23. 
 
Localidade 
 Gueifães / Maia / Porto. 
 
Data da morte 
 1953. 
 
Habilitações literárias 
 Curso da Escola Naval; 
 Curso Elementar Naval de Guerra (1935). 
 
Profissão 
 Oficial da Marinha; 
 Professor de Direito Internacional Marítimo, História Marítima, Geodesia, Topografia e Hidrografia na 

Escola Naval. 
 
Carreira profissional 
 Executou trabalhos geo-hidrográficos na missão hidrográfica da costa de Portugal; 
 Director da Escola Náutica; 
 Consultor de Direito Internacional Marítimo do Estado Maior Naval (durante a II Guerra Mundial); 
 Vogal da Comissão Permanente de Direito Internacional Marítimo e da Comissão Central de Pescarias. 
 
Carreira político-administrativa 
 Comissário do Governo junto da Companhia de Moçambique (1948); 
 Comissário do Governo junto da Companhia Colonial de Navegação (1952). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

III Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 
IV Porto Defesa Nacional. 
V Porto Defesa Nacional. 
 
Intervenções parlamentares 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Fala na generalidade sobre o decreto-lei n.º 32.616, que regula a distribuição dos lucros líquidos anuais 

das empresas de navegação obrigadas a instituir o fundo de aquisição de navios.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Presta as suas homenagens ao falecido vice-almirante Azevedo Coutinho, cujos feitos enaltece.  
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Refere-se à guerra que findou, às suas, repercussões nas nossas colónias do Extremo Oriente, à acção 

política do Sr. Presidente do Conselho e à atitude das forças portuguesas de terra e mar.  
 Refere-se à presença do transporte da marinha de guerra brasileira Duque de Caxias no porto de Lisboa.  
 Fala sobre o aviso prévio referente à marinha mercante.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Refere-se às considerações do Sr. Froilano de Melo sobre o que se passa na Índia.  
 Refere-se ao que disse o Sr. Pinto Coelho sobre a acção do governador de Cabo Verde e à instituição 

conhecida pela «Saga».  
 
 



3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Profere palavras de sentimento pela morte de tantos pescadores em consequência do grande sinistro na 

costa do Norte.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Aplaude o que disse o Sr. Froilano de Melo acerca da passagem do aniversário da reconquista de Goa 

por Afonso de Albuquerque e julga interpretar o sentir de todos enviando aos habitantes do Estado 
Português da Índia uma mensagem de fraterna solidariedade.  

 Profere palavras comemorando a entrada, há vinte amos, do Sr. Presidente do Conselho no Governo 
como Ministro das Finanças.  

 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Requer, com outros Srs. Deputados, a discussão do Decreto-Lei n.º 37.710, que reorganiza os serviços 

meteorológicos das colónias.  
 Discute o mesmo Decreto-Lei n.º 37.710.  
 Deseja que fique consignado no Diário das Sessões que a ratificação, com emendas, do Decreto-Lei n.º 

37.710, que reorganiza os serviços meteorológicos das colónias, foi aprovada por unanimidade.  
 Refere-se à crise da pesca.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute a proposta de lei referente às bases da organização da defesa nacional.  
 Discute as propostas de lei que organizam a aeronáutica militar e o recrutamento e serviço nas forças 

aéreas.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Refere-se ao que disse numa sessão anterior o Sr. Jacinto Ferreira sobre a marinha mercante.  


