JAMES PINTO BULL
Legislaturas: VIII, IX, X.
Data de nascimento
 1913-06-15.
Localidade
 Bolama / Guiné.
Data da morte
 1970-07-26.
Habilitações literárias
 Curso de Ciências Sociais e Políticas Ultramarinas pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Política
Ultramarinas de Lisboa.
Profissão
 Funcionário público.
Carreira político-administrativa
 Intendente de distrito e encarregado de governo do distrito do Bié (Angola);
 Administrador da Imprensa Nacional da Guiné;
 Chefe interino da Administração Civil da Guiné;
 Secretário-geral e Encarregado do Governo da Província da Guiné;
 Vogal do Conselho Legislativo e membro do Centro de Estudos da Guiné;
 Inspector do Gabinete de Negócios Políticos do Ministério do Ultramar.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
VIII
Guiné
Ultramar.
IX
Guiné
Ultramar.
X
Guiné
Ultramar. *
* Morreu, com outros deputados, num desastre de aviação durante uma visita à Guiné em 1970-07-26.
Intervenções parlamentares
VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)


Ocupa-se de problemas da província da Guiné.




Trata de problemas de interesse para a província da Guiné.
Discute a proposta de lei de alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.



Requer, com outros Srs. Deputados, que seja submetido à ratificação expressa da Assembleia o DecretoLei n.º 45.398, que autoriza, a emissão de um empréstimo externo, amortizável, até ao montante de 15
milhões de dólares.
Participa no debate do aviso prévio sobre política ultramarina do Governo.
Faz considerações sobre o ensino primário no ultramar, em aparte à intervenção da Sr.ª D. Custódia
Lopes no debate do aviso prévio sobre educação nacional.
Congratula-se com a partida para Cabo Verde de um navio alemão para investigações piscatórias.
Participa no debate do aviso prévio sobre, o turismo nacional.
Subscreve, com outros Srs. Deputados, uma moção acerca do mesmo aviso prévio.
Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) e as contas da Junta do
Crédito Público relativas a 1962.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)








4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)




Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases da proposta de lei acerca do
Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967 e discute na especialidade a mesma proposta de lei.
Aborda diversos problemas da província da Guiné.
Participa no debate do aviso prévio sobre indústrias extractivas e subscreve, com outros Deputados, a
moção aprovada no final do mesmo debate.




Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) e as da Junta do Crédito
Público relativas a 1963.
Congratula-se com a visita do presidente da Fundação Calouste Gulbenkian à Guiné e relembra algumas
intervenções que tivera, durante a legislatura, sobre a mesma província.

IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)








Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para
1966.
Fala sobre vários problemas da Guiné, em aparte a uma intervenção do Sr. Nunes Barata.
Discute na generalidade o projecto de lei sobre a preferência no provimento de lugares do ensino
primário.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre mar territorial e zona contígua.
Fala sobre assuntos de interesse para a província da Guiné.
Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Henriques Nazaré sobre o problema habitacional
das classes economicamente débeis do ultramar.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)



Recorda a visita à Guiné, feita há um ano por um grupo de Deputados.
Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.





Fala sobre problemas da Guiné.
Discute na especialidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.
Manifesta o regozijo da população da Guiné pela próxima visita do Sr. Presidente da República àquela
província ultramarina.
Descreve a visita do Sr. Presidente da República à Guiné, enaltecendo o entusiástico acolhimento que
lhe foi dispensado pelas populações daquela província.
Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)




4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)





Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Manuel Nazaré sobre o problema da difusão e
defesa da língua portuguesa em Moçambique.
Refere-se a assuntos de interesse para a província da Guiné.
Assinala a passagem do 1.º aniversário da viagem do Chefe do Estado à Guiné.
Congratula-se com a próxima visita do Sr. Presidente do Conselho às províncias ultramarinas.

X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)






Faz um aparte à intervenção do Sr. Camilo de Mendonça sobre problemas da agricultura nacional.
Faz considerações acerca de problemas de interesse para a província da Guiné.
Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1968.
Presta homenagem a alguns dos mais insignes homens públicos que têm servido a Guiné Portuguesa.

