
JOSÉ DE MIRA NUNES MEXIA 
Legislaturas: VIII, IX, X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1924-04-06. 
 
Localidade 
 Arraiolos / Évora. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia Electrotécnica pelo Instituto Superior Técnico 

de Lisboa. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico; 
  Presidente da Junta Arquidiocesana da Acção Católica de Évora. 
 
Profissão 
 Fez da agricultura a sua ocupação principal. 
 Engenheiro electrotécnico. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal do Conselho Municipal de Mora; 
 Vereador da Câmara Municipal de Mora; 
 Presidente da Assembleia Geral da Casa do Povo de Mora (década de 1950); 
 Procurador à Câmara Corporativa (VII Legislatura); 
 Director do Grémio da Lavoura de Mora e representante das Casas do Povo do distrito de Évora na 

Corporação da Lavoura (1960); 
 Presidente da Federação dos Grémios da Lavoura do Distrito de Évora (1965); 
 Vogal da Junta Distrital de Évora (1965); 
 Presidente da ACAP (1969); 
 Presidente da Federação dos Grémios da Lavoura do Distrito de Évora (1969); 
 Presidente da Comissão Distrital da União Nacional de Évora (1969). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Évora Economia. 
IX Évora Economia. 
X Évora Economia. 
XI Évora Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Discute a proposta de lei sobre o arrendamento da propriedade rústica.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Fala sobre problemas de interesse para a lavoura.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Participa no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para a 

enfrentar.  
 Subscreve uma moção acerca do mesmo aviso prévio, apresentada pelo Sr. Ulisses Cortês em nome da 

Comissão de Economia.  
 Requer elementos sobre propriedades oferecidas à Junta de Colonização Interna para aquisição por esta 

e exploração dessas propriedades.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967 e 

subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases da mesma proposta de lei.  
 



IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Recorda a vida e a obra de D. Manuel Trindade Salgueiro, arcebispo de Évora, recentemente falecido.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Subscreve com outros Deputados várias propostas de alteração da proposta de lei de autorização das 

receitas e despesas para 1967.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça e subscreve com outros 

Deputados várias propostas de alteração daquela proposta de lei.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa á elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração da proposta de lei de autorização de 

receitas e despesas para 1969.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de substituição a várias bases da proposta de lei sobre a 

reorganização das Casas do Povo e a previdência rural.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve o parecer da Comissão de Economia sobre a proposta de lei de autorização das receitas e 

despesas para 1970.  
 Subscreve, com outros Deputados, dois projectos de lei, um sobre acordos colectivos de comercialização 

de produtos agrícolas, florestais ou pecuários e outro sobre o crédito de colheita pelo processo de 
warrantagem.  

 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1968.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao texto sugerido pela Câmara 

Corporativa para a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Aprofunda vários aspectos da crise da agricultura no momento actual.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Refere-se a diversos problemas respeitantes ao mercado das carnes.  
 Subscreve, com outros Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia sobre a 

proposta da Lei de Meios para 1972.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Subscreve as propostas de alteração à proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado 

apresentadas petas Comissões de Finanças e Economia.  
 Subscreve, com outros Deputados, o relatório das Comissões de Finanças e Economia sobre o 

aditamento à proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à Lei de Meios para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas às diferentes bases da proposta de lei sobre 

agrupamentos complementares de empresas.  
 Congratula-se com as alterações introduzidas no sector da pecuária por despacho recente.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Entra na discussão, na generalidade, da proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio 

da vinha.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha. 


