JOSÉ MARTINS DE MIRA GALVÃO
Legislaturas: IV.
Data de nascimento
 1887-05-27.
Localidade
 Beringel / Beja.
Data da morte
 1961-03-13.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Agronomia pela Real Escola Superior de Agricultura de Portici (Itália).
Profissão
 Proprietário agrícola;
 Funcionário público.
Carreira político-administrativa
 Funcionário dos Serviços Regionais Agrícolas de Beja – Delegação de Castro Verde (1914);
 Funcionários dos Serviços Regionais Agrícolas da Guarda;
 Engenheiro Agrónomo da Direcção-Geral dos Serviços Agrícolas e Chefe da Brigada Técnica da XIV
Região (Beja);
 Presidente da Federação dos Grémios da Lavoura da Província do Baixo Alentejo;
 Procurador à Câmara Corporativa (VII Legislatura).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
IV
Beja

Comissões
Economia.

Intervenções parlamentares
IV Legislatura (1945-1949)

1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)













Envia dois requerimentos, um pedindo nota das glebas da serra de Mértola não entregues a colonos e
da sua inscrição nas matrizes, outro, pedindo, pelas câmaras municipais, nota das posturas sobre
colmeias.
Refere-se ao troço de linha férrea projectado entre Beja e Ermidas.
Fala sobre o projecto de alterações ao Regimento.
Pede a construção de um edifício escolar em Trigaxes.
Envia um requerimento sobre casos que se prendem com a igreja de Trigaxes.
Envia mais outro requerimento pedindo informações sobre a venda pela Casa do Povo de Beringel de
certo material dos bombeiros.
Discute a proposta de lei de organização hospitalar e fala sobre a mesma.
Discute a proposta de lei sobre melhoramentos agrícolas.
Insiste na satisfação de um requerimento sobre assuntos referentes a Beringel.
Fala sobre o projecto relativo ao fomento apícola.
Refere-se ao subsídio de cultura do regime cerealífero e ao custo de vida.

2.ª Sessão Legislativa (1946-1947)










Refere-se ao exercício da cultura cerealífera sob vários aspectos.
Refere-se ao congelamento dos saldos das reservas de farinha ou de trigo depositadas pelas casas
agrícolas nas moagens de ramas.
Envia um requerimento pedindo informações respeitantes a importâncias gastas com escolas de
regentes agrícolas é práticas de agricultura, suas receitas e número de diplomados.
Fala sobre os artigos 7.º e 10.º da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1947.
Envia um projecto de lei sobre a reorganização do parcelamento da serra de Mértola.
Discute a proposta de lei que reorganiza o ensino técnico profissional.
Apresenta várias propostas de emenda a esta proposta de lei e refere-se a várias bases da mesma.
Discute o aviso prévio do Sr. Figueiroa Rego acerca do problema das lãs.







Fala sobre o seu projecto de lei relativo ao parcelamento da serra de Mértola e envia propostas de
alteração.
Agradece a atenção que a Assembleia dispensou ao seu projecto de lei.
Discute a proposta de lei, antigo decreto-lei sobre restrições ao plantio da vinha.
Justifica a necessidade de policiamento dos campos.
Refere-se de novo à necessidade de um melhor policiamento dos campos e fala sobre subsídios de
cultura pagos à custa dos senhorios relativamente ao regime cerealífero.

3.ª Sessão Legislativa (1947-1948)


Não regista intervenções.



Refere-se a uma passagem, que rectifica, do discurso do Sr. Pinheiro Torres acerca do projecto de lei
sobre protecção e conservação dos valores monumentais e artísticos dos concelhos de Portugal.
Refere-se a uma sua proposta de aditamento referente a bases do dito projecto de lei.
Discute o aviso prévio referente à necessidade do restabelecimento do Ministério da Agricultura.
Refere-se à grave situação económica que está atravessando a classe dos trabalhadores rurais no
Alentejo, sugerindo certos trabalhos para a atenuar.
Discute a proposta de lei sobre o ensino particular.
Refere-se ao n.º 8 da base VI segundo o parecer da Câmara Corporativa à dita proposta de lei e
defende o seu aditamento a um número da base IX do mesmo texto.
Discute o projecto de lei do Sr. Antunes Guimarães sobre guarda rural, fomento da caça e pesca
desportiva.
Discute o aviso prévio do Sr. Figueiroa Rego sobre crédito agrícola mútuo.

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949)








