
JORGE BOTELHO MONIZ 
Legislaturas: IV, V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1898-11-29. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Data da morte 
 1961-07-29. 
 
Habilitações literárias 
 Curso Militar da Escola do Exército. 
 
Profissão 
 Oficial do Exército; 
 Em simultâneo: Proprietário agrícola, Empresário e Gestor de empresas. 
 
Carreira profissional 
 Director Comercial da Federação dos Sindicatos Agrícolas do Centro de Portugal (1920-1924); 
 Funda o Rádio Clube Português (1931); 
 Administrador da Companhia União Fabril dos Azotos, em cuja representação integrou a Comissão 

Reguladora de Produtos Químicos e Farmacêuticos e presidiu à Comissão de Adubos da AIP. 
 Presidente da Assembleia Geral de “A Tabaqueira”; 
 Administrador da RTP (1957). 
 
Perfil político-ideológico 
 Sidonista. Apoiante convicto e activo de Sidónio Pais e das soluções autoritárias por este defendidas. 

Entra na política aos 18 anos, com a sua participação no golpe de Sidónio Pais (1917-12-05). Apesar da 
morte de Sidónio (Dezembro de 1918), mantém-se politicamente activo; 

 Republicano convicto, combateu a revolta monárquica de Monsanto, em 1919; 
 Membro do Partido Republicano Nacionalista, de Álvaro de Castro e Cunha Leal; 
 Acompanha Cunha Leal na fundação da União Liberal Republicana, em 1926; 
 Participa activamente, com o seu irmão Júlio Botelho Moniz, no golpe de 28 de Maio de 1926; 
 Durante a Ditadura Militar (1926-1933) participou no combate às revoltas contra a nova situação; 
 Durante a Guerra Civil de Espanha, defendeu activamente a colaboração de Portugal com as forças 

franquistas, nas quais combateu à frente de uma força de voluntários portugueses. 
 
Carreira político-administrativa 
 Com 19 anos, é eleito deputado pelo Partido Nacional Republicano, representando o círculo de Aljustrel 

(1918); 
 Foi um dos entusiastas da fundação da Legião Portuguesa; 
 Procurador à Câmara Corporativa (VII Legislatura). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Lisboa Economia; Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
V Lisboa Economia; Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
VI Lisboa Economia; Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Fala sobre o projecto de alterações ao Regimento.  
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1946.  
 Discute a proposta de lei de organização hospitalar.  
 Refere-se ao movimento de 7 de Fevereiro, a propósito do qual faz várias considerações, enviando urna 

moção.  



 Refere-se à proposta para a nomeação de urna comissão de inquérito aos organismos de coordenação 
económica.  

 Fala acerca do decreto-lei que trata do Fundo do socorro social.  
 Refere-se ao problema do abastecimento de pão no País e a certas entidades que nele interferem.  
 Discute o projecto de lei relativo a foros.  
 Envia um requerimento no sentido de se entrar na discussão, na especialidade, desse projecto de lei.  
 Discorda, em nome da Comissão de Economia, da moção do Sr. Antunes Guimarães referente ao 

mesmo.  
 Fala sobre o mesmo projecto de lei.  
 Entra no debate acerca do aviso prévio sobre marinha mercante.  
 Refere-se a Sintra, sob o ponto de vista dos melhoramentos que necessita.  
 Discute o projecto de lei sobre expropriações por utilidade pública.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Presta as suas homenagens à memória de Sidónio Pais, sobre cuja morte passou mais um ano.  
 Refere-se à situação económica que se atravessa, ao caso relativo a uma companhia de seguros, sobre 

o qual enviará um requerimento, e a um ofício do Ministério das Obras Públicas sobre as condições 
acústicas da sala.  

 Trata de novo da questão da Companhia de Seguros Garantia, apresentando dois requerimentos 
pedindo informações, pelo Ministério das Finanças, sobre o caso.  

 Discute a proposta de lei que reorganiza o ensino técnico profissional, enviando uma moção com a 
assinatura de mais alguns Srs. Deputados.  

 Discute o projecto de lei relativo à protecção ao cinema nacional.  
 Refere-se a uma representação do Grémio Concelhio dos Comerciantes de Carnes do Porto e à acção do 

Sr. governador civil dessa cidade na resolução do abastecimento de carnes ao Porto.  
 Entra no debate acerca do aviso prévio do Sr. Bustorff da Silva sobre política monetária.  
 Pede para fazer uma emenda à sua moção apresentada sobre o referido aviso prévio.  
 Deseja que fique consignado no Diário das Sessões que a segunda moção apresentada sobre o aviso 

prévio do Sr. Bustorff da Silva relativo à política monetária foi aprovada por unanimidade.  
 Fala sobre dificuldades criadas à radiodifusão particular.  
 Discute a proposta de lei relativa ao imposto sobre sucessões e doações, propondo certa alteração, 

proposta que retira e outra ainda sobre, o modo de discussão.  
 Refere-se a vários artigos da mesma proposta de lei e intervém na discussão na especialidade.  
 Discute o relatório geral da comissão de inquérito aos elementos da organização corporativa.  
 Refere-se à moção do Sr. Ulisses Cortês sobre o relatório geral da comissão de inquérito aos elementos 

da organização corporativa.  
 Faz várias considerações de ordem política.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Fala acerca do projecto de lei sobre remição de censos, quinhões e direitos compáscuos.  
 Profere palavras de homenagem à memória de Sidónio Pais.  
 Discute certas passagens de um discurso de um Sr. Deputado, pronunciado numa sessão anterior, na 

parte respeitante à subnutrição dos portugueses.  
 Discute o projecto de lei relativo a feriados e descanso dominical.  
 Refere-se à passagem, do 9.º aniversário da terminação da guerra de Espanha.  
 Discute o projecto de lei sobre o inquilinato e a proposta de lei relativa às questões conexas com o 

problema da habitação.  
 Refere-se à nota oficiosa publicada relativa a manejos políticos oposicionistas.  
 Refere-se à base -A do parecer da Câmara Corporativa à proposta de lei relativa ao problema da 

habitação e entra no debate acerca da base XXVIII do mesmo parecer, apresentando uma sugestão.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Justifica um projecto de lei referente a uma amnistia e que envia para a Mesa.  
 Discute a proposta de lei sobre o ensino particular.  
 Requer, pelo Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo, elementos relativos a 

factos relacionados com certo procedimento do chefe dos serviços da imprensa e rádio daquele 
Secretariado.  

 Justifica a apresentação de um projecto de lei sobre uma amnistia e restituição de direitos a certos 
portugueses que substitui um seu anterior.  

 Debate o aviso prévio do Sr. Henrique Galvão sobre a administração de Angola.  
 Discute a proposta de lei relativa à luta contra as doenças contagiosas.  
 Refere-se ao seu projecto de lei sobre uma amnistia.  
 Fala sobre a ratificação do Pacto do Atlântico Norte.  



V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1950, referindo-se 

especialmente aos pensionistas do Estado e a pautas aduaneiras.  
 Manifesta-se de acordo com as considerações do Sr. Paulo Cancela de Abreu relativas à situação de 

oficiais e sargentos afastados do Exército por motivos políticos e refere-se a um projecto de lei que 
pretende renovar sobre uma amnistia e restituição de direitos.  

 Discute o Decreto-Lei n.º 37.724 relativo ao auxílio prestado pelo Plano Marshall.  
 Insiste pela discussão de um projecto de lei relativo a uma amnistia e a revogação da lei que baniu a 

família real do País.  
 Discute a proposta de lei sobre o Fundo de Teatro, propõe uma alteração à alínea e) do artigo 2.º, 

discute, na especialidade, a mesma proposta de lei.  
 Discute o projecto de lei sobre, uma amnistia e revogação das leis de banimento.  
 Dá o seu aplauso às considerações do Sr. Sousa Rosal sobre o projecto de lei do Sr. Soares da Fonseca 

acerca de uma amnistia e inválidos.  
 Discute as Contas Gerais do Estado de 1948 e as contas da Junta do Crédito Público do mesmo ano.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Discute o artigo 1.º e § único da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1951.  
 Requer informações sobre fornecimento de carnes.  
 Manifesta o seu sentimento pelo falecimento do Sr. Presidente da República.  
 Refere-se às considerações que ouviu acerca dos artigos 10.º e 11.º da referida proposta de lei.  
 Declara que não vota o artigo 10.º-A da proposta de lei de revisão da Constituição.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute na generalidade a proposta de lei do condicionamento das indústrias, referindo-se a várias bases 

da mesma.  
 Discute as propostas de lei de organização geral da aeronáutica militar e recrutamento e serviço militar 

das forças aéreas.  
 Discute a ratificação do Decreto-lei n.º 38.704, relativo à sobrevalorização de alguns produtos 

ultramarinos.  
 Deseja que fique consignado na acta que a ratificação com emendas do citado decreto-lei foi votada por 

unanimidade.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Chama a atenção do Governo e da Assembleia Nacional para a inconstitucionalidade do Decreto n.º 38 

987, que respeita a confiscos de terras ou demolições de edifícios à custa dos particulares para defesa 
das zonas de captação de águas e para assegurar a conservação de aquedutos que interessam à 
Companhia das Aguas de Lisboa.  

 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Refere-se às bases III e IV do articulado da mesma proposta.  
 Refere-se ao artigo 2.° do contraprojecto da Câmara Corporativa relativo à tributação das mais valias 

dos produtos ultramarinos.  
 Entra no debate do aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu relativo à execução da lei de amnistia.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1954.  
 Explica porque não levanta o problema do abastecimento de leite à cidade de Lisboa e concelhos 

limítrofes.  
 Refere-se à expropriação de árvores por virtude do contrato entre o Estado e a Companhia das Águas 

de Lisboa.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre a unificação da indústria de seguros.  
 Refere-se ao andamento de um requerimento do Sr. Pinto Barriga acerca do abastecimento de leite na 

zona de Lisboa e refere-se a uma recente intervenção do mesmo Deputado sobre o problema dos 
lacticínios.  

 Apresenta, juntamente com outros Srs. Deputado, um projecto de lei acerca da jurisdição dos tribunais 
militares.  

 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o regime da indústria hoteleira.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Teófilo Duarte acerca da questão da Índia.  
 Evoca a memória do Presidente Sidónio Pais, sugerindo que lhe seja erguido um monumento no Parque 

Eduardo VII.  



 Evoca a memória do marechal Óscar Carmona.  
 Discute as Confias Cerais do Estado e as da Junta do Crédito Público de 1953.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei relativa à alteração e revisão do Plano do 

Fomento.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Refere-se ao Decreto-Lei n.º 40.341, que estabeleceu as bases da empresa concessionária do serviço de 

radiotelevisão.  
 Responde às considerações do Sr. Santos da Cunha acerca das bases da concessão da televisão.  
 Fala sobre a localização da indústria siderúrgica e felicita o Governo pela aprovação do projecto técnico, 

económico e financeiro do Amoníaco Português.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre o problema do nosso comércio externo.  
 Requer a generalização do debate dos avisos prévios dos Srs. Melo Machado e Pinto Barriga sobre o 

problema do abastecimento de azeite e discute estes avisos prévios.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a instituição das corporações.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Não regista intervenções.  


