CARVALHO, Pires de
*dep. fed. BA 1906-1908.

Salvador Pires de Carvalho e Albuquerque Júnior nasceu no município de Pastos
Bons (MA) no dia 7 de maio de 1870, filho de Salvador Pires de Carvalho e Albuquerque e
de Adélia Pires de Carvalho e Albuquerque.
Bacharelou-se em ciências jurídicas e sociais na Faculdade de Direito do Recife em
1890. Logo após a formatura foi promotor público de Caetité (BA), de 15 de dezembro de
1890 a 15 de março de 1891, e de Conde (BA), de 15 de abril a 3 de agosto de 1892. Em
seguida foi juiz de direito de Condeúba (BA), de 21 de abril a 27 de junho de 1896, de
Lavras Diamantinas, de 27 de julho de 1896 a 4 de maio de 1897, da comarca de Camamu,
no sul da Bahia, de 26 de julho de 1897 a 11 de outubro de 1898, e da cidade de Amargosa,
no Recôncavo Baiano, de 10 de dezembro de 1898 a 10 de março de 1901.
Iniciou a carreira política como chefe de polícia do governador Severino Vieira
(1900-1904), cargo que exerceu de 12 de março de 1901 a 27 de setembro de 1902. Em 30
de janeiro de 1906 foi eleito deputado federal e tomou posse em 3 de maio. Com a cisão do
Partido Republicano em 1907, manteve-se fiel a Severino Vieira e por essa razão não
conseguiu a renovação do mandato. Deixou assim a Câmara dos Deputados em 31 de
dezembro de 1908 e fixou residência no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, onde passou
a se dedicar à advocacia.
Faleceu no Rio de Janeiro no dia 20 de dezembro de 1926.
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