
JOAQUIM SALDANHA 
Legislaturas: II, III, IV. 
 
Data de nascimento 
 1885-02-09. 
 
Localidade 
 Gomiei / Ribafeita / Viseu. 
 
Data da morte 
 1947-05-30. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Professor e advogado em Viseu; 
 Presidente do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro da Beira Alta (1938). 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico;  
 Monárquico; 
 Presidente da Junta Distrital Monárquica, participou em todas as conspirações monárquicas durante a I 

República; 
 Sidonista. 
 
Carreira político-administrativa 
 Deputado por Viseu, no parlamento sidonista (1918); 
 Vogal do Conselho de Governo da Província de Moçambique (1924); 
 Director das Cadeias Civis de Lisboa (1933); 
 Presidente da Associação do Patronato das Prisões (1936) 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

II 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

IV Viseu Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência; Colónias. * 

* Não completou o mandato, por ter falecido em 1947. 
 
Intervenções parlamentares 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Abel Varzim relativo aos sindicatos nacionais.  
 Refere-se às estradas da região do Lafões.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Fala sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1941.  
 Associa-se, primeiro, às palavras proferidas pelo Sr. Presidente lamentando as consequências 

provocadas pelo ciclone que assolou o País e, depois, trata de uma representação das associações 
económicas de Moçambique solicitando do Governo a revisão dos diplomas relativos ao imposto de 
rendimento lançado naquela colónia.  

4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Entra no debate, na especialidade, da proposta de lei de receitas e despesas para, referindo-se em 

especial à alínea c) do artigo 6.º.  



 Associa-se às palavras proferidas de reconhecimento pela anuência do Sr. Presidente da República em 
ser reeleito, tem palavras de aplauso para a resolução do Sr. Ministro das Colónias em ter ido visitar as 
colónias da Guiné e de Cabo Verde, e nota a necessidade que há em carreiras aéreas para as colónias.  

 Fala sobre a construção dos edifícios prisionais.  
 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1943.  
 Refere-se à aglomeração de presos, na situação de preventivos, entrados nas cadeias à ordem do 

Tribunal Militar Especial.  
 Refere-se à portaria que suspendeu o comércio de livre exportação dos produtos resinosos a partir de 

31 de Janeiro do ano corrente.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Manifesta o seu aplauso à viagem que pretende fazer a Angola e a Moçambique o Sr. Ministro das 

Colónias.  
 Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de coordenação dos transportes terrestres.  
 Entra no debate acerca da proposta de lei de alterações à Constituição Política e ao Acto Colonial. 
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Manifesta o seu aplauso ao Governo pela concessão das liberdades de imprensa e reunião, aos decretos 

publicados pelo Sr. Ministro da Justiça e congratula se pelo êxito da viagem do Sr. Ministro das Colónias 
ao nosso Império.  

 Fala sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1946.  
 Refere-se à situação das pensionistas do Montepio dos Servidores do Estado.  
 Entra no debate acerca da proposta de lei de alterações à Carta Orgânica do Império Colonial.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Não regista intervenções. 


