
LUÍS DE ARRIAGA DE SÁ LINHARES 
Legislaturas: III, VI, VII, VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1897-10-14. 
 
Localidade 
 Horta / Açores. 
 
Data da morte 
 1974-04-02. 
 
Habilitações literárias 
 Curso elementar da Escola de Guerra (1923). 
 
Profissão 
 Oficial da Marinha. 
 
Carreira profissional 
 Alista-se (1917); 
 Aspirante (1919); 
 Guarda-marinha (1922) 
 2.º Tenente (1923); 
 1.º Tenente (1927); 
 Comandante interino da canhoneira “Limpopo” (1928); 
 Comandante da Canhoneira “Quanza” (1929); 
 Chefe da 3.ª Secção da Repartição de Pessoal (1930); 
 Integra os quadros da marinha privativa das Colónias e exerce o cargo de delegado marítimo de 

Mormugão (1930-1931); 
 Chefe dos Serviços de Marinha do Estado da Índia (1932); 
 Capitão do porto de Mormugão (1933-1935): 
 Capitão dos portos da Índia (1936); 
 Chefe dos serviços da Marinha (1937); 
 Comandante do torpedeiro “Sado” (1938); 
 Capitão-tenente (1939); 
 Capitão do Porto de Setúbal (1939-1944); 
 Comandante do aviso “Pedro Nunes” (1945); 
 Capitão-de-fragata (1946); 
 Adjunto da intendência da marinha do Alfeite (1946); 
 Comandante da fragata “Nuno Tristão” (1952); 
 Capitão-de-mar-e-guerra (1953); 
 Director das pescarias (1953-1956); 
 Passa à reserva (1957); 
 Vogal das Comissões Central de Pescarias e Nacional do Noroeste Atlântico (1957-1966); 
 Passa à situação de reforma (1967). 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Câmara Municipal de Mormugão (1933-1935); 
 Delegado dos Serviços de Censura em Setúbal (1939-1944); 
 Presidente da Câmara Municipal de Almada (1947-1951); 
 Delegado do Governo junto dos Grémios dos Armadores da Pesca da Sardinha. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

III Horta Defesa Nacional. 
VI Horta Defesa Nacional. 
VII Horta Defesa Nacional. 
VIII Horta Defesa Nacional. 
IX Horta Defesa Nacional. 



 
Intervenções parlamentares 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Entra no debate da proposta de lei do Estatuto da Assistência Social.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Não regista intervenções.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Solicita a atenção do Governo para os problemas urgentes do distrito da Horta.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre arborização de terrenos.  
 Refere-se a alguns problemas do distrito da Horta e põe em relevo a necessidade da unidade económica 

dos Açores.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Requer, pelo Ministério da Economia, informações acerca de leite, manteiga, queijo e outros lacticínios, 

gado bovino das ilhas adjacentes e preços do pão e do açúcar naquelas ilhas, designadamente no 
distrito da Horta.  

3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao regime Jurídico do solo e subsolo dos planaltos 

continentais.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Nunes Mexia sobre o problema do abastecimento de carnes e seus 

derivados.  
 Refere-se à visita aos Açores do Sr. Subsecretário de Estado da Educação Nacional e pede a elevação do 

grau de instrução do Liceu da Horta. Discute na generalidade a proposta de lei sobre a instituição das 
corporações.  

4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o problema económico português.  
 Agradece ao Governo as obras realizadas no distrito da Horta e solicita a sua atenção para diversos 

problemas relativos à economia dos Açores.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Refere-se às erupções vulcânicas na ilha do Faial e chama a atenção do Governo para as comunicações 

com os Açores.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Discute na generalidade a proposta de autorização de receitas e despesas para 1959.  
 Refere-se ao naufrágio de uma pequena unidade da frota nortenha de pesca da sardinha, pedindo ao 

Governo a melhoria das condições de acesso aos nossos portos.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1960.  
 Refere-se à morte do almirante Alfredo Botelho de Sousa.  
 Refere-se à pesca de tunídeos nos Açores.  
 Pede a construção no porto de Leixões de um cais para a descarga dos barcos de pesca da sardinha.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Faz considerações sobre os acontecimentos de Angola e suas repercussões no plano internacional.  
 Chama a atenção do Governo para alguns problemas de interesse para as ilhas dos Açores.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Requer que lhe sejam facultados os elementos que a Secretaria de Estado da Agricultura e a Junta 

Nacional dos Produtos Pecuários vierem a fornecer ao Sr. Sousa Meneses sobre o desenvolvimento 
pecuário dos Açores.  

 Ocupa-se das comunicações marítimas e aéreas com os Açores.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964.  



4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Refere-se à urgência em se rever o problema das comunicações aéreas dos Açores.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de vários artigos da proposta de lei do serviço 

militar.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Não regista intervenções.  


