
JOSÉ MANUEL PIRES 
Legislaturas: VIII. 
 
Data de nascimento 
 1911-08-19. 
 
Localidade 
 Torre de D. Chama / Mirandela / Bragança. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Letras. 
 
Profissão 
 Professor do Ensino Secundário. 
 
Carreira profissional 
 Dirigiu o Instituto Comercial e a Escola Comercial de Lourenço Marques. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Comissão Provincial da União Nacional de Moçambique. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Moçambique Defesa Nacional; Ultramar. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Refere-se ao problema ultramarino português.  
 Faz considerações sobre as aspirações de Moçambique e o portuguesismo da sua população.  
 Discute a proposta de lei relativa às providências destinadas a assegurar o funcionamento dos órgãos de 

Governo do Estado da Índia.  
 Refere-se à morte do arcebispo de Lourenço Marques D. Teodósio Clemente de Gouveia.  
 Ocupa-se de problemas ultramarinos.  
 Refere-se à situação de Moçambique.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Faz considerações sobre diversos problemas de interesse para Moçambique.  
 Refere-se ao 1.º aniversário da invasão e ocupação do Estado Português da índia pelas forças da União 

Indiana.  
 Refere-se aos debates na O.N.U. sobre Angola e às suas incidências no País.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Participa no debate do aviso prévio sobre política ultramarina do Governo.  
 Refere-se a acontecimentos políticos recentes nos territórios vizinhos de Moçambique.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
 Fala sobre a inauguração de uma estátua de Salazar no Liceu de Lourenço Marques e sobre o projectado 

monumento ao cardeal D. Teodósio Clemente de Gouveia.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) e as contas da Junta do 

Crédito Público referentes a 1962.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Refere-se à viagem do Chefe do Estado a Moçambique.  
 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.  
 Faz considerações acerca da conjuntura política e social africana e sua incidência no futuro de 

Moçambique.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado, metrópole e ultramar) e as contas da Junta do 

Crédito Público relativas a 1963.  
 Refere-se aos temporais ocorridos no distrito de Cabo Delgado, em Moçambique.  


