
JOAQUIM DE MOURA RELVAS 
Legislaturas: I, II, IV, V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1898-08-01 
 
Localidade 
 Montalvão / Nisa / Portalegre. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina. 
 
Profissão 
 Médico. 
 
Carreira profissional 
▪ Médico cirurgião nos Hospitais da Universidade de Coimbra; 
▪ Médico Escolar no Liceu D. João III; 
▪ Radiologista do Sanatório de Celas. 
 
Carreira político-administrativa 
▪ Vice-presidente da Comissão Distrital de Coimbra da União Nacional (até 1952); 
▪ Procurador à Câmara Corporativa (IX Legislatura); 
▪ Presidente da Câmara Municipal de Coimbra (1965); 
▪ Governador Civil de Coimbra. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

IV Coimbra Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
V Coimbra Trabalho, Previdência e Assistência Social; Educação Nacional, Cultura Popular e 

Interesses Espirituais e Morais. 
VI Coimbra Trabalho, Previdência e Assistência Social; Educação Nacional, Cultura Popular e 

Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Apresenta um projecto de lei sobre «Correcção das ametropias nos alunos dos liceus». 
 Discute o projecto de lei do Sr. Cândido Duarte, sobre a criação de asilos agrícolas. 
 Participa na discussão do projecto de lei do Sr. Cândido Duarte, sobre o ensino primário rural. 
 Entra na discussão e debate sobre o projecto de lei de alterações ao regime do ensino secundário. 
 Defende o seu projecto de lei n.º 58, sobre a correcção de ametropias. 
 Entra no debate sobre o projecto de lei do Sr. Henrique Galvão, relativo à educação física no ensino 

secundário.  
 Declara que, se estivesse presente na sessão em que se discutiu o projecto sobre associações secretas, 

teria dado a sua aprovação.  
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Fala acerca do decreto-lei n.º 27.490, que modifica a constituição do Conselho Superior de Viação, e 

envia uma proposta de aditamento. 
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Fala sobre a proposta da lei da reorganização do ensino primário.  
 Fala acerca do aviso prévio do Sr. Álvaro Morna relativo ao problema hidráulico do Mondego.  
 
 



II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Fala sobre o projecto de lei referente à assistência de menores aos cinemas e teatros.  
 Requer nota do número dos alunos matriculados nas Universidades de Lisboa, Porto e Coimbra desde 

1918 a 1939, por anos e Faculdades.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Faz uma rectificação a um aparte seu.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Fala sobre o decreto-lei n.º 31.107, que insere várias disposições relativas ao casamento dos militares 

em serviço activo.  
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Não regista intervenções.  
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Discute a proposta de lei de organização hospitalar. 
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Discute a proposta de lei que reorganiza o ensino técnico profissional.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Discute o aviso prévio relativo ao exercício, contrário ao estabelecido, do comércio retalhista de vinhos e 

outras bebidas alcoólicas.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Comemora o aniversário da morte do Sidónio Pais. 
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Refere-se ao estado da barra da Figueira da Foz.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Refere-se a um acórdão do Tribunal de Contas acerca de um desfalque praticado por um funcionário da 

Escola de Regentes Agrícolas de Coimbra.  
 Pede que fique consignado na acta que foi unânime a aprovação da proposta de substituição do § 2.º do 

artigo 80.º da Constituição, correspondente ao artigo 13.º da proposta de lei de revisão da Constituição.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute a proposta de lei relativa a atribuição de responsabilidade civil e financeira em caso de alcance 

ou desvio criminoso de dinheiros ou valores do Estados ou de outras entidades.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Requer, pelo Ministério da Educação Nacional, elementos referentes ao número de alunos inscritos em 

1952-1953 nos liceus e nos ensinos particular e técnico, número de filiados da Mocidade Portuguesa em 
1952-1953 e número de jogadores de futebol inscritos em organizações desportivas e na Federação 
Nacional para a Alegria no Trabalho em 1952. 

 Discute a proposta de lei relativa à reorganização da educação física nacional, apresentando uma 
proposta de emenda. 

 Discute o aviso prévio do Sr. Manuel Cerqueira Gomes acerca da previdência social.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Apresenta sugestões sobre o melhoramento de algumas vias de comunicação terrestre, especialmente 

as respeitantes a Coimbra.  
 Intervém no debate sobre o aviso prévio do Sr. Cid dos Santos acerca do Hospital-Faculdade de Lisboa.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano rodoviário.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Requer, pelo Ministério do Interior, vários elementos de informação sobre assistência aos tuberculosos.  
 Faz considerações acerca da necessidade urgente da construção dum sanatório heliomarítimo no Centro 

do País.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas 

para 1956.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1957.  



 Requer, com outros Srs. Deputados, que seja submetido à apreciação da Assembleia o Decreto-Lei n.º 
40.900, que versa sobre as actividades circum-escolares.  

 Discute a ratificação do referido decreto-lei.  


