
JOAQUIM JORGE DE MAGALHÃES SARAIVA DA MOTA 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1935-11-17. 
 
Localidade 
 Santarém. 
 
Data da morte 
 2007-09-26. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico; 
 Dirigente da Juventude Universitária Católica (JUC); 
 Membro da SEDES; 
 Membro proeminente da “Ala Liberal” da Assembleia Nacional; 
 Foi um dos fundadores do Partido Popular Democrático (1974). 
 
Carreira político-administrativa 
 Chefe de Gabinete do Secretário de Estado da Indústria, Rogério Martins; 
 Ministro da Administração Interna no I Governo Provisório (1974); 
 Ministro sem Pasta no II, III, IV Governos Provisórios (1974-1975); 
 Ministro do Comércio Interno no VI Governo Provisório (1975); 
 Deputado pelo PPD à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República (1974-1979); 
 Presidente do Grupo Parlamentar do PSD (1978); 
 Deputado pela ASDI a partir de 1980. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Santarém Legislação e Redacção.  
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção relativos aos decretos da Assembleia 

Nacional sobre a autorização das receitas e despesas para 1970, sobre a colheita de produtos biológicos 
humanos para liofilização e conservação por outros processos, sobre a alteração da Lei n.º 2135, de 11 
de Julho de 1968 (Lei do Serviço Militar), e sobre a adopção de medidas tendentes ao desenvolvimento 
da região de turismo da serra da Estrela e sobre a criação de tribunais de família.  

 Apresenta uma nota de aviso prévio sobre meios de comunicação social e problemática da informação 
em Portugal.  

 Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional, 
sob a forma de resolução, sobre as contas gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público de 
1968.  

 Subscreve os textos da mesma Comissão relativos aos decretos da Assembleia Nacional sobre a 
circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas entre o continente e as ilhas adjacentes, sobre 
acordos colectivos de comercialização de produtos agrícolas, florestais e pecuários, sobre a assistência 
judiciária, sobre crédito de colheita e sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.  

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional 

sobre a autorização das receitas e despesas para 1971.  
 Subscreve, com o Sr. Sá Carneiro e outros Deputados, um projecto de lei de revisão constitucional.  



 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional 
sobre a designação pelas respectivas corporações dos vogais que fazem parte dos organismos de 
coordenação económica em representação das actividades por eles coordenadas.  

 Discute na generalidade as propostas de lei sobre a protecção do cinema nacional e sobre a actividade 
teatral.  

 Intervém na discussão na especialidade da proposta de lei sobre a actividade teatral, intervém 
novamente na discussão na especialidade e subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alte-
ração à referida proposta de lei.  

 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a protecção do 
cinema nacional e intervém na discussão na especialidade da referida proposta de lei.  

 Requer várias publicações oficiais.  
 Apresenta uma nota de perguntas relativa à aplicação da doutrina de um diploma que disciplina a 

transacção de lotes de acções de sociedades anónimas com forte projecção nas actividades económicas, 
às transacções que envolvem empresas proprietárias de meios de difusão, nomeadamente empresas 
proprietárias de jornais e emissoras radiofónicas.  

 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional 
sobre a actividade de seguros e resseguros.  

 Apresenta uma nota de perguntas, relativa a sociedades revisoras de contas.  
 Apresenta uma nota de perguntas sobre os trabalhos da Comissão para o estudo da regulamentação do 

exercício da profissão de técnico de contas e do respectivo enquadramento corporativo.  
 Apresenta uma nota de perguntas sobre a possível reforma da legislação da escrituração comercial 

prevista no Código da Contribuição Industrial.  
 Apresenta uma nota de perguntas relativa à regulamentação da profissão de revisor oficial de contas.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Correia da Cunha sobre o ordenamento do território.  
 Refere-se às tabelas de publicidade praticadas na exibição de filmes publicitários e subscreve, com 

outros Deputados, uma proposta de moção relativa à matéria do aviso prévio atrás referido.  
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional 

sobre a actividade teatral.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Faz um aparte à intervenção rio Sr. Gonçalves de Proença no mesmo debate na generalidade e 

subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 85.º da Constituição.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Camilo de Mendonça no referido debate.  
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional, 

sob a forma de resolução, acerca das contas gerais do Estado de 1969.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa e subscreve, com outros Deputados, 

várias propostas de alteração à referida proposta de lei.  
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional, 

sob a forma de resolução, acerca das contas da Junta do Crédito Público de 1969.  
 Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre a lei de 

imprensa.  
 Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre reabilitação e 

integração social de indivíduos deficientes.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional 

sobre protecção do cinema nacional.  
 Intervém no debate para a apreciação da Convenção sobre a Igualdade de Direitos e Deveres entre 

Brasileiros e Portugueses.  
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção respeitante ao decreto da Assembleia 

Nacional, sob a forma de resolução, relativo à mesma Convenção.  
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional, 

sob a forma de resolução, acerca da ocorrência de actos subversivos em território nacional.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Requer, com outros Deputados, que seja submetido à apreciação da Assembleia Nacional o Decreto-Lei 

n.º 520/71, publicado no Diário do Governo, 1.ª série, n.º 276, de 24 de Novembro.  
 Subscreve, com outros Deputados, o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao 

decreto da Assembleia Nacional sobre a autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Intervém na apreciação do Decreto-Lei n.º 520/71.  
 Faz apartes às intervenções em que os Srs. Castelino e Alvim, Teixeira Canedo, Cunha Araújo e Almeida 

Cotta fazem a apreciação do Decreto-Lei n.º 520/71.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de defesa da concorrência.  



 Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia 
Nacional sobre defesa da concorrência.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Duarte de Oliveira discute na especialidade a proposta de lei 
sobre organização judiciária.  

 Discute na especialidade a mesma proposta de lei.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Teixeira Canedo discute na especialidade a mesma proposta 

de lei.  
 Refere-se à falta de contactos directos entre os Deputados pelo círculo de Santarém e as populações 

dos vários concelhos.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre fomento industrial.  
 Apresenta uma nota de perguntas relativa ao problema da alta de preços e aumento do custo de vida.  
 Subscreve uma proposta de alteração relativa à proposta de lei sobre fomento industrial e discute na 

especialidade a mesma proposta de lei.  
 Faz considerações acerca da proibição da peça A Mãe e faz um aparte à intervenção em que o Sr. Cotta 

Dias presta esclarecimentos complementares acerca da referida proibição.  
 Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia 

Nacional, sob a forma de resolução, acerca das contas da Junta do Crédito Público de 1970.  
 Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia 

Nacional sobre fomento industrial.  
 Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia 

Nacional sobre emprego de trabalhadores estrangeiros.  
 Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia 

Nacional sobre revisão da Lei Orgânica do Ultramar.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Subscreve o parecer da comissão eventual eleita para rever o Regimento da Assembleia Nacional.  
 Subscreve as propostas de alteração ao Regimento da Assembleia Nacional apresentadas pela comissão 

eventual.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado.  
 Discute, na especialidade, e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de 

lei sobre o registo nacional de identificação.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei sobre a autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção da Assembleia Nacional sobre 

prestação de avales pelo Estado.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Amílcar Mesquita sobre a discussão na generalidade da lei de meios.  
 Discute a apreciação dos textos dos Acordos entre os Estados Membros da Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por um lado, e a República Portuguesa, 
por outro lado, e entre a Comunidade Económica Europeia e a República Portuguesa.  

 Discute, na especialidade e subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração e de aditamento à 
proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  

 Subscreve, com outros Deputados, propostas de aditamento à Lei de Meios para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à proposta de lei de autorização das 

receitas e despesas para 1973, que discute na especialidade.  
 Subscreve, com outros Deputados, os votos sugeridos no parecer das Comissões de Finanças e de 

Economia, à proposta de lei de meios para 1973.  
 Defende a constitucionalidade de uma proposta rejeitada de alteração à proposta de autorização das 

receitas e despesas para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção sobre o 

registo nacional de identificação.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de nova redacção, acrescentamento, eliminação e 

aditamento ao Regimento da Assembleia Nacional, que discuta na generalidade e na especialidade.  
 Efectiva um aviso prévio acerca dos meios de comunicação social e problemática da informação em Por-

tugal.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Almeida Cotta, acerca da apreciação do aviso prévio sobre meios de 

comunicação e problemática da informação.  
 Encerra o debate do aviso prévio sobre meios de comunicação e problemática da informação.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Homem de Melo acerca da participação no debate do aviso prévio 

sobre meios de comunicação e problemática da informação.  
 Apresenta uma nota de perguntas acerca da publicação do regulamento da lei do cinema.  
 Apresenta uma nota de perguntas acerca da actividade exercida pela Junta Nacional das Frutas.  
 Apresenta um requerimento de processos que nos termos da Lei n.º 2005 aguardam resolução.  



 Apresenta uma nota de perguntas acerca do destino da propriedade denominada «Mouchão do Inglês» 
no concelho de Alpiarça.  

 Participa no debate das contas gerais do Estado e das contas da Junta do Crédito Público, relativas a 
1971.  

 Apresenta um requerimento acerca da venda de um edifício, doado para escola primária, na vila de Re-
dinha, concelho de Pombal.  

 Subscreve, com outros Deputados, o decreto sobre a autorização de receitas e despesas para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma ratificação, sob a forma de resolução, ao Decreto-Lei n.º 

196/72.  
 Subscreve, com outros Deputados, o acordo entre os Estados Membros da Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por um lado, e a República Portuguesa, 
por outro lado.  

 Subscreve, com outros Deputados, o Regimento da Assembleia Nacional.  
 Subscreve, com outros Deputados, o texto definitivo sobre a lei de terras do ultramar.  
 Subscreve, com outros Deputados, o texto definitivo sobre a reforma do sistema educativo.  


