
JOÃO PAULO DUPUICH CASTELO BRANCO 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1924-06-08. 
 
Localidade 
 Paris (França). 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia Electrotécnica pela Universidade do Porto. 
 
Profissão 
 Administrador de empresas. 
 
Carreira profissional 
 Depois de 1949 ingressa como engenheiro praticante na SACOR, onde, depois de 16 anos de progresso 

contínuo, atingiu o cargo de Director-geral (1967); 
 Como representante do Banco de Fomento Nacional, foi administrador da SOREFAME; 
 Administrador do Amoníaco Português, SARL. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico. Em 1969 era dirigente da União Católica de Industriais e Dirigentes do Trabalho. 
 
Carreira político-administrativa 
 Inicia a actividade profissional como Secretário do Subsecretário de Estado do Comércio e Indústria, 

Jorge Pereira Jardim (1949) 
 Participa no IV Congresso da União Nacional (1956); 
 Vice-presidente da Liga dos Antigos Graduados da Mocidade Portuguesa, em que estava filiado desde 

1936 (1969); 
 Membro da Comissão Concelhia de Lisboa da União Nacional. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Castelo Branco Finanças. 
XI Castelo Branco Ultramar 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve o parecer da Comissão de Finanças sobre a proposta de lei de autorização das receitas e 

despesas para 1970.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a adopção de medidas tendentes ao desenvolvimento 

da região de turismo da serra da Estrela.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Castelino e Alvim acerca de problemas relativos à anunciada 

construção de novas auto-estradas.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração a quatro artigos da proposta de lei de 

autorização das receitas e despesas para 1971.  
 Aborda a questão da idade da reforma dos mineiros, face ao problema da maior severidade do regime 

de trabalho a que estão sujeitos.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a actividade de seguros e resseguros e subscreve, com 

outros Deputados, duas propostas de alteração à referida proposta de lei.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Correia da Cunha sobre o ordenamento do território.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento de um número novo ao artigo 31.º da 

Constituição.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  



 Subscreve algumas das propostas de alteração à proposta de lei de imprensa apresentadas pela 
comissão eventual.  

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para o ano de 1972.  
 Subscreve, com outros Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia sobre a 

proposta de Lei de Meios para 1972.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à proposta de lei de defesa da 

concorrência.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre fomento industrial.  
 Requer informações relativas à constituição e trabalho da Comissão para o Estudo da Educação e 

Sexualidade.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca da prestação de avales pelo Estado.  
 Subscreve as propostas de alteração à proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado 

apresentadas pelas Comissões de Economia e Finanças.  
 Faz considerações acerca da adjudicação da construção das auto-estradas.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento aos votos propostos pelas Comissões 

de Finanças e Economia à proposta de lei de meios de 1973.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Miller Guerra acerca dos acontecimentos na capela do Rato.  
 Discute na especialidade uma proposta de aditamento ao artigo 16.º do Regimento da Assembleia 

Nacional.  
 Participa no debate de apreciação do aviso prévio sobre meios de comunicação e problemática da 

informação.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Miller Guerra acerca da sua evolução histórica, como Deputado.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Ferreira Forte acerca dos problemas da rede de estradas no distrito 

de Castelo Branco.  
 Analisa a maneira como decorreram as eleições legislativas nos diversos territórios ultramarinos.  
 Solicita ao Governo que acelere o estudo e a realização dos trabalhos de ampliação e de beneficiação do 

aeródromo de Castelo Branco e da localização e construção de Covilhã.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Pinto Balsemão, acerca da actividade parlamentar da denominada 

«ala liberal».  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Referindo-se à enorme satisfação que sentia neste reencontro de alguns pares da nova legislatura, 

alude, em seguida, à saudade que sentia ao evocar a memória do candidato a Deputado Sr. Pontífice 
Sousa.  

 Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1974.  
 Refere alguns aspectos da economia e do desenvolvimento nacional e da actual conjuntura económica 

mundial. 


