
JOSÉ GARCIA NUNES MEXIA 
Legislaturas: V, VI, VII. 
 
Data de nascimento 
 1897-07-17. 
 
Localidade 
 Mora / Évora. 
 
Habilitações literárias 
 Desconhecidas. 
 
Profissão 
 Proprietário e lavrador. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Comissão Distrital da União Nacional de Évora; 
 Presidente da Câmara Municipal de Mora; 
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mora; 
 Governador Civil substituto de Évora. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Évora Economia. 
VI Évora Economia. 
VII Évora Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Galiano Tavares acerca dos contratos colectivos de trabalho no Alentejo, 

Casas do Povo e salário familiar do trabalhador rural.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Refere-se à pretensão da lavoura de que seja restaurado o Ministério da Agricultura. 
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a colonização das zonas beneficiadas pelas obras de 

fomento hidroagrícola concluídas ou em curso.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Amaral Neto acerca da necessidade de se modificarem algumas disposições 

do novo Código da Estrada.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Apresenta um aviso prévio sobre o problema do Trento de carnes e seus derivados.  
 Efectiva aquele seu aviso prévio.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Chama a atenção do Governo para o preço do gasóleo.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Refere-se às considerações em que foi visado pelo Sr. Trigo de Negreiros a propósito da discussão do 

Plano de Fomento.  
 



3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Faz referência às comemorações do 4.º centenário da fundação da Universidade de Évora.  
 Requer várias informações pelo Ministério das Finanças sobre o Conselho de Cadastro. Discute na 

generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1960.  
 Pede que o Sr. Ministro do Interior dê andamento a uma exposição em que os habitantes da extinta 

freguesia de Peso solicitam a sua transferência para o concelho de Mora, freguesia de Brotas.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Não regista intervenções.  


