
JÚLIO ALBERTO DE SOUSA SCHIAPA DE AZEVEDO 
Legislaturas: I, II. 
 
Data de nascimento 
 1874-01-08. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Data da morte 
 1963-02-24. 
 
Habilitações literárias 
 Curso da Escola do Exército. 
 
Profissão 
 Oficial do Exército. 
 
Perfil político-ideológico 
 Participou no movimento de Sidónio Pais (1917); 
 Apoiante da linha de Gomes da Costa a seguir ao golpe de 28 de Maio de 1926; 
 No início de 1934 era referenciado como pertencente a um grupo que queria derrubar Salazar mas, 

apesar disso, foi eleito para a Assembleia Nacional. 
 
Carreira político-administrativa 
 Ministro da Guerra, em substituição de Namorado de Aguiar (1931). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Apresenta um aviso prévio para tratar dos vencimentos dos Ministros e Sub-Secretários de Estado.  
 Desenvolve o tema do seu aviso prévio sobre a situação dos Ministros e Sub-Secretários de Estado, 

apresentando, no final, uma moção, a qual foi unanimemente aprovada. 
 Entra no debate e discussão da proposta de lei de reconstituição económica. 
 Entra na discussão e debate da proposta de lei sobre o Conselho Superior de Defesa Nacional. 
 Discute a proposta de lei sobre a criação do Conselho Superior do Exército. 
 Discute a proposta de lei n.º 17, sobre a reorganização do Conselho General da Armada. 
 Aprecia e apoia o projecto de lei do Sr. José Cabral, sobre a construção de uma estátua a Sidónio Pais. 
 Entra na discussão da proposta de lei que reorganiza os serviços de assistência aos tuberculosos do Exército. 
 Entra do debate da proposta de lei n.º 47, que estabelece o novo programa para a promoção de furriéis 

a segundos sargentos. 
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Faz considerações sobre a proposta de lei n.º 65, autorização das receitas e despesas para 1936.  
 Propõe uma comissão para estudar o decreto n.º 26.148, objecto do aviso prévio do Sr. Álvaro Morna, 

no que respeita à sua constitucionalidade.  
 Manifesta, em nome do exército, o seu pesar pela morte do Rei Jorge V, de Inglaterra.  
 Requer, pelos diferentes Ministérios, nota de todas as sindicâncias e inquéritos em curso.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Lobo da Costa, relativo à equiparação dos comissários e chefes de polícia 

aos oficiais do exército, em certas disposições.  
 Discute a proposta de lei que reorganiza o Ministério da Instrução e apresenta em outra sessão uma 

moção.  
 Apresenta um aviso prévio para tratar do estado actual da legislação portuguesa em matéria de 

protecção a famílias pobres numerosas.  
 Realiza o seu aviso prévio acerca de protecção a famílias pobres numerosas. 



3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Refere-se com aplauso aos comícios anticomunistas realizados no País e à formação da Legião e da 

Mocidade Portuguesa.  
 Verbera os atentados havidos em Lisboa contra certos edifícios.  
 Envia um aviso prévio relativo às condições materiais em que se encontra uma irmã de Machado Santos.  
 Realiza o seu aviso prévio acima referido.  
 Envia um requerimento pedindo elementos de informação de carácter militar, relativos aos contingentes 

de 1934 e 1935.  
 Envia um aditamento a um requerimento relativo aos elementos de informação que pediu acerca do 

decreto n.º 21.247.  
 Discute as propostas de lei sobre o recrutamento militar e organização geral do exército.  
 Associa-se às palavras do Sr. Presidente de homenagem a Jorge VI.  
 Fala sobre vários artigos da proposta de lei da organização geral do exército.  
 Envia uma proposta de eliminação à proposta de lei do recrutamento militar e fala sobre a mesma 

proposta de lei.  
 Saúda, a propósito do XI aniversário do 28 de Maio, a Mocidade e a Legião Portuguesa.  
 Discute vários artigos da proposta de lei do recrutamento militar e envia para a Mesa propostas de 

alteração. 
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Refere-se a uma representação acerca da situação dos oficiais reformados de Angola.  
 Fala sobre as contas gerais do Estado e envia uma proposta de resolução. 
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Refere-se à passagem de mais um aniversário da morte de Sidónio Pais.  
 Fala sobre o projecto de lei que permite a entrada em Portugal, no ano de 1940, aos portugueses 

residentes no estrangeiro e em situação militar irregular.  
 Refere-se ao discurso pronunciado pelo Sr. Presidente do Conselho diante das comissões políticas da 

União Nacional.  
 Trata da situação de certos oficiais e sargentos por motivo de movimentos revolucionários. 
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Fala acerca da Concordata e Acordo Missionário celebrados com a Santa Sé. 
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Não regista intervenções.  


