
QUIRINO DOS SANTOS MEALHA 
Legislaturas: III, VIII. 
 
Data de nascimento 
 1908-07-08 
 
Localidade 
 Querença / Loulé / Faro. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Subdelegado do Procurador da República; 
 Ajudante de Notário; 
 Delegado do INTP e do Comissariado do Desemprego em Beja (1934-1935); 
 Juiz do Tribunal de Trabalho de Lisboa. 
 
Perfil político-ideológico 
 Corporativista e admirador de Manoilesco. 
 
Carreira político-administrativa 
 Administrador do Concelho de Loulé; 
 Vice-presidente da Câmara Municipal de Loulé; 
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Loulé; 
 Presidente da FNAT e da Caixa Regional de Abono de Família em Beja; 
 Governador Civil de Beja (1944-1950); 
 Chefe dos Serviços de Acção Social do Ministério das Corporações e Previdência Social; 
 Presidente da Comissão Coordenadora do Serviço Social e Corporativo e do Trabalho; 
 Presidente das Comissões Reorganizadoras das Indústrias de Calçado e Curtumes; 
 Membro da Junta de Acção Social. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 
III Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 
VIII Beja Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência (Secretário). 
 
Intervenções parlamentares 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Envia um requerimento relativo a assuntos de organismos de coordenação económica.  
 Insiste no seu requerimento feito numa sessão anterior.  
 Refere-se com palavras de elogio a uma parada e desfile da Mocidade Portuguesa pelas ruas de Lisboa.  
 Entra no debate acerca das Contas Gerais do Estado do 1941.  
 Envia um requerimento em aditamento a um seu anterior acerca de aspectos respeitantes aos 

organismos corporativos e de coordenação económica seus dependentes.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Presta homenagem à memória do Sr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações.  
 Entra no debate acerca da proposta de lei relativa ao Estatuto da Assistência Social.  
 Fala sobre a base XXV da proposta de lei relativa ao Estatuto da Assistência Social.  
 Fala na crise por que passam os trabalhadores rurais no distrito de Beja. 
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Não regista intervenções.  
 
 
 



VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Discute a da proposta de lei sobre o arrendamento da propriedade rústica.  
 Requer pela Secretaria de Estado da Agricultura vários elementos sobre colonização interna.  
 Discute a proposta de lei relativa à organização judiciária.  
 Requer ao Ministério do Interior elementos respeitantes à Câmara Municipal de Lisboa.  
 Chama a atenção do Governo para a situação dos industriais de confeitaria.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Discute a proposta de lei sobre saúde e assistência.  
 Requer vários elementos, a fornecer pelo Ministério das Comunicações, sobre instalação de telefones em 

Beja.  
 Solicita que sejam publicados no Diário das Sessões os elementos fornecidos pelo Ministério das 

Comunicações sobre telefones na cidade de Beja e agradece a prontidão com que os mesmos lhe foram 
remetidos.  

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Requer várias informações sobre automóveis do Estado ao serviço no continente.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para a 

enfrentar. 
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na especialidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.  
 Requer informações sobre a construção de hotéis na Praia da Rocha.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a propriedade da farmácia.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre o regime jurídico dos acidentes de 

trabalho e das doenças profissionais subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração da 
base n da mesma proposta de lei.  

 Ocupa-se do caso dos táxis em Lisboa. 


