
JOAQUIM DE SOUSA MACHADO 
Legislaturas: VI. 
 
Data de nascimento 
 1899-05-11 
 
Localidade 
 Carrazeda de Montenegro / Valpaços /Vila Real. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina. 
 
Profissão 
 Médico; 
 Industrial. 
 
Carreira profissional 
 Exerceu medicina em Chaves e em Coimbra; 
 Cumulativamente, foi industrial na área dos cereais, sobretudo moagem; 
 Presidente da Direcção da Fábrica Triunfo. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal da Câmara Municipal de Coimbra; 
 Presidente do Grémio de Coimbra da Federação Nacional dos Industriais de Moagem; 
 Secretário do Conselho Geral da Federação Nacional dos Industriais de Moagem; 
 Procurador à Câmara Corporativa (VII e VIII Legislaturas). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VI Coimbra Finanças. 
 
Intervenções parlamentares 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Pede ao Sr. Ministro das Obras Públicas os meios técnicos necessários para fazer face à situação 

resultante duma tromba de água que assolou os concelhos de Arganil e Góis.  
 Refere-se ao discurso do Sr. Ricardo Durão acerca da descoberta duma fábrica de enchidos impróprios 

para a alimentação.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre colonização interna.  
 Refere-se à natureza e fins da União Católica de Industriais e Dirigentes de Trabalho de Coimbra.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Amaral Melo acerca da necessidade de se modificarem algumas disposições 

do novo Código da Estrada.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca dos problemas vitivinícolas.  
 Chama a atenção do Governo para a situação aflitiva de uma imensidade de pequenos proprietários em 

virtude das cheias do Mondego.  
 Requer informações relativas à actividade da brigada técnica da 4.ª região agrícola e das suas 

delegações.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Almeida Garrett sobre o problema da habitação para a família.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre o problema do nosso comércio externo. Discute na 

generalidade as propostas de lei sobre o turismo e sobre a indústria hoteleira.  
 Insiste pela satisfação do seu requerimento sobre a actividade da brigada técnica da 4.ª região agrícola.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1957.  


