
JOAQUIM DE JESUS SANTOS 
Legislaturas: VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1921-12-09. 
 
Localidade 
 Póvoa do Concelho / Trancoso / Guarda. 
 
Data da morte 
 1994-11-30. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Carreira profissional 
 Presidente da Direcção da Associação Comercial, Industrial e Agrícola do Lobito e Catumbela. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia do Lobito da União Nacional; 
 Vogal da Comissão Distrital do Distrito de Benguela para as Questões do Trabalho; 
 Ministro da Saúde e Assistência do último governo de Salazar, permanecendo apenas um mês em 

funções (1968).  
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Angola Contas Públicas (Secretário). 
IX Angola Legislação e Redacção; Verificação de Poderes; Finanças. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Discute a proposta de lei sobre o arrendamento da propriedade rústica.  
 Faz considerações sobre problemas de Angola. 
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Discute a proposta de lei de alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Subscreve o aviso prévio apresentado pelo Sr. Veiga de Macedo de apoio à política ultramarina do 

Governo.  
 Subscreve, com outros Srs. Deputados, uma moção sobre o mesmo assunto.  
 Requer, com outros Srs. Deputados, que seja submetido à ratificação expressa, da Assembleia o 

Decreto-Lei n.º 45.398, que autoriza a emissão de um empréstimo externo, amortizável, até ao 
montante de 15 milhões de dólares.  

 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas acerca das Contas Gerais do Estado de 1962.  
 Relata o parecer da mesma Comissão acerca das contas da Junta do Crédito Público referentes a 1962.  
 Envia para a Mesa duas propostas de resolução – uma sobre as Contas Gerais do Estado e outra sobre 

as contas da Junta do Crédito Público.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Refere-se à visita do Chefe do Estado a Angola, Moçambique e ilha do Príncipe.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma moção acerca da proposta de lei sobre o Plano Intercalar de 

Fomento para 1965-1967.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Contas Públicas sobre as Contas Gerais do Estado de 1963 

(metrópole).  
 Subscreve o parecer da mesma Comissão sobre as Contas Gerais do Estado de 1963 (ultramar).  
 Relata o parecer da mesma Comissão acerca das contas da Junta do Crédito Público referentes a 1963.  



 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) e as contas da Junta do 
Crédito Público relativas a 1963.  

 Subscreve uma proposta de resolução sobre as contas da Junta do Crédito Público de 1963.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o regime jurídico dos acidentes de trabalho e das 

doenças profissionais.  
 Em nome das duas Câmaras reunidas em sessão conjunta, saúda o Chefe do Estado no acto da sua 

investidura.  
 Refere-se a uma recente conferência de imprensa do Ministro da Economia, Dr. Correia de Oliveira, 

especialmente na parte que se refere à crise agrícola.  
 Chama a atenção do Governo para a situação dos veterinários municipais.  
 Sugere um congresso nacional do artesanato, a realizar em Coimbra.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Subscreve o acórdão da Comissão de Verificação de Poderes, que reconheceu os poderes dos Deputados 

eleitos.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 23.º da proposta da Lei de 

Meios para 1966.  
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção acerca do decreto da Assembleia Nacional 

sobre a autorização das receitas e despesas para 1966.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Henriques Nazaré acerca do problema habitacional 

das classes economicamente débeis do ultramar.  
 Esclarece que a moção apresentada pelo autor do mesmo aviso prévio no final do debate traduz o ponto 

de vista da Comissão do Ultramar.  
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional 

sobre preferência, dos cônjuges no provimento de lugares do ensino primário, sobre mar territorial e 
zona contígua e sobre as contas da Junta do Crédito Público e sobre as Contas Gerais do Estado 
relativas a 1964.  

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Serve de escrutinador nas eleições dos vice-presidentes e secretários da Mesa.  
 Faz considerações sobre o novo Código Civil  
 Subscreve com outros Deputados propostas de alteração da proposta de lei de autorização das receitas 

e despesas para 1967.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.   
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de algumas bases da mesma proposta de lei.  
 Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca do decreto da Assembleia Nacional 

sobre o III Plano de Fomento, sobre a autorização das receitas e despesas para 1968, sobre a Lei do 
Serviço Militar e sobre as contas da Junta do Crédito Público e as contas gerais do Estado de 1966.  

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de substituição do artigo 19.º da proposta de lei de 

autorização das receitas e despesas para 1969.  
 Subscreve, com outros Deputados, o texto do decreto da Assembleia Nacional sobre a autorização das 

receitas e despesas para 1969, elaborado pela Comissão de Legislação e Redacção.  
 Subscreve, com outros Deputados, o texto do decreto da Assembleia Nacional sobre alterações à lei 

eleitoral, elaborado pela Comissão de Legislação e Redacção.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Manuel Nazaré sobre o problema da difusão e 

defesa da língua portuguesa em Moçambique.  
 Discute ma especialidade a proposta de lei sobre o estabelecimento de normas tendentes a imprimir 

maior celeridade à justiça penal.  
 Subscreve, com outros Deputados, os textos dos decretos da Assembleia Nacional sobre o 

estabelecimento de normas tendentes a imprimir maior celeridade à justiça penal, sobre a da alteração 
da Lei n.º 2114, de 15 de Junho de 1962, e sobre a alteração do artigo 667.º do Código de Processo 
Penal, elaborado pela Comissão de Legislação e Redacção.  

 Subscreve uma proposta de resolução sobre as contas da Junta do Crédito Público de 1967.  
 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 
1967.  



 Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional 
sobre declaração de utilidade pública das expropriações requeridas por empresas que explorem 
indústrias de interesse nacional, sobre produtos da indústria siderúrgica, sobre o regime jurídico das 
expropriações muito urgentes e sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência rural. 


