
JOSÉ VICENTE PIZARRO XAVIER MONTALVÃO MACHADO 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1923-05-20 
 
Localidade 
 Chaves / Vila Real. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito (Ciências Jurídicas). 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Carreira profissional 
 Presidente da Direcção da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro; 
 Terminada a carreira parlamentar, regressa a exercício da advocacia. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Vila Real Defesa Nacional. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à proposta de lei de autorização das 

receitas e despesas para 1970, depois substituída por uma outra proposta, intervindo também na 
discussão na especialidade.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração do texto da Câmara Corporativa relativo à 
proposta de lei sobre a alteração da Lei n.º 2135, de 11 de Julho de 1988, Lei do Serviço Militar.  

 Discute na especialidade a proposta de aditamentos subscrita pelo Sr. Teixeira Canedo relativa à mesma 
proposta de lei.  

 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao texto da Câmara Corporativa 
relativo à mesma proposta de lei, pronunciando-se sobre elas no debate na especialidade.  

 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a criação de tribunais de família.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Refere-se à recente realização do I Colóquio para o Desenvolvimento Económico do Distrito de Vila Real.  
 Refere-se, no âmbito do desenvolvimento económico regional, a alguns problemas que afectam a 

economia do norte do distrito de Vila Real, sobretudo no domínio agro-pecuário.  
 Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Refere-se à decisão da C. P. que solicitou ao Governo a suspensão das linhas do Corgo e do Tua.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Refere-se a uma visita que fez ao Parque Nacional da Peneda-Gerês e à região de Chaves.  
 Agradece a próxima construção do Hospital Distrital de Chaves.  
 Faz um aparte ao Sr. Martins da Cruz sobre agremiações regionais.  


