
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA MENDES 
Legislaturas: VII. 
 
Data de nascimento 
 1893-11-23 
 
Localidade 
 Cantanhede / Coimbra. 
 
Habilitações literárias 
 Curso militar. 
 
Profissão 
 Oficial do Exército. 
 
Carreira profissional 
 Como Alferes miliciano, integrou o CEP (1917). 
 
Carreira político-administrativa 
 Administrador nos concelhos de Figueiró dos Vinhos, Nazaré e Pombal (depois de 28 de Maio de 1926); 
 Presidente da Comissão Concelhia de Alcobaça da União Nacional; 
 Subdelegado regional da Mocidade Portuguesa em Leiria; 
 Governador civil dos Distritos de Aveiro, Leiria (2 vezes); Beja e Horta. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Leiria Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Congratula-se com as medidas tomadas em defesa da população da ilha do Faial.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Agradece o voto de pesar pelo falecimento de sua esposa.  
 Chama a atenção do Governo para a situação dos funcionários com vencimentos inferiores a 500$00 e a 

dos aposentados e reformados militares.  
 Manifesta ao Sr. Ministro da Educação Nacional a gratidão do distrito de Leiria pela criação da sua escola 

do magistério primário.  
 Refere-se à necessidade de intensificar o ensino da língua portuguesa nas províncias ultramarinas.  
 Chama a atenção do Governo para o problema da reparação das estradas.  
 Refere-se ao desassoreamento do porto de S. Martinho do Porto e sua dragagem e à construção do 

porto de abrigo da Nazaré.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Agradece ao Governo, em nome dos habitantes da cidade e comarca de Leiria, a construção do res-

pectivo Palácio da Justiça.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de abastecimento de água das populações rurais.  
 Chama a atenção do Governo para a situação dos funcionários ultramarinos, do activo e aposentados, 

quanto aos seus vencimentos.  
 Refere-se a notícias da imprensa estrangeira sobre pretensas agitações e preparação de movimentos 

revolucionários nas nossas províncias ultramarinas.  
 Ocupa-se da possibilidade de serem concedidas facilidades aos portugueses residentes no ultramar para 

virem gozar férias no continente.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre as estradas nacionais.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Refere-se à campanha anticolonialista.  
 Põe em relevo a acção do Sr. Jorge Jardim por ocasião dos acontecimentos no Congo ex-belga.  
 Refere-se às relações luso-congolesas, acção da O. N. U. no Congo, assalto ao paquete «Santa Maria» e 

acontecimentos de Luanda.  
 



 Refere-se aos acontecimentos de Angola.  
 Ocupa-se de problemas de S. Martinho do Porto.  


