
JOSÉ PINHEIRO DA SILVA 
Legislaturas: VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1924-05-08 
 
Localidade 
 Maiombe / Congo Belga. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Professor. 
 
Carreira profissional 
 Professor do Ensino Secundário (1961); 
 Funcionário do Quadro Administrativo de Angola (1961-1965); 
 Assistente dos Estudos Gerais de Angola (1965). 
 
Perfil político-ideológico 
 Monárquico. Presidente da Junta Directiva da Causa Monárquica. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal da Comissão Distrital da União Nacional de Viana do Castelo (antes de 1961); 
 Secretário Provincial de Educação de Angola (1961). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Viana do Castelo Educação Nacional (Secretário); Cultura Popular e Interesses Espirituais 
e Morais. 

IX Angola Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Refere-se ao problema ultramarino português.  
 Refere-se à campanha de recuperação social em Angola levada a efeito pelo Exército.  
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Pede a criação de uma escola do magistério primário ampliação do Liceu Nacional de Viana do Castelo.  
 Discute a proposta de lei sobre as providências destinadas a assegurar o funcionamento dos órgãos de 

Governo do Estado Português da Índia.  
 Refere-se às considerações do Sr. Vítor Barros sobre a política portuguesa seguida em África.  
 Refere-se ao movimento terrorista do norte de Angola, iniciado há um ano.  
 Refere-se a vários aspectos da política ultramarina portuguesa.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Faz considerações acerca da morte do Sr. Deputado Pires da Costa, ocorrida durante o interregno par-

lamentar.  
 Louva a acção patriótica dos portugueses radicados no estrangeiro, designadamente no Congo ex-belga 

e no Brasil.  
 Fala sobre a necessidade de se incluir no III Plano de Fomento o problema do Porto de Viana do 

Castelo.  
 Fala sobre questões emergentes dos últimos acontecimentos universitários.  
 Faz considerações sobre a comemoração do centenário do nascimento de D. Carlos.  
 Fala sobre a proposta de lei de alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.  
 Preconiza a abertura da fronteira do Lindoso.  
 Discute a proposta de lei de alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.  
 
 



3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Refere-se à inauguração, pelo Chefe do Estado do monumento ao general João de Almeida em Sá da 

Bandeira.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre política ultramarina do Governo.  
 Toma parte no debate do aviso prévio sobre educação nacional.  
 Faz considerações sobre a educação das populações ultramarinas, em aparte à intervenção do Sr. 

Gonçalves Rodrigues no mesmo debate.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Não regista intervenções.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Faz considerações sobre o terrorismo em Angola a propósito do 5.º aniversário da eclosão do mesmo.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Não regista intervenções.  


