
JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1930-07-16 
 
Localidade 
 Pousada de Saramagos / Vila Nova Famalicão / Braga. 
 
Habilitações literárias 
 Frequência do Curso Comercial. 
 
Profissão 
 Administrador de empresas. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da III Secção do Grémio dos Exportadores de Têxteis; 
 Membro do Conselho de Estudo para a Indústria Têxtil. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Braga Defesa Nacional. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Faz considerações sobre problemas gerais da indústria, nomeadamente da indústria têxtil.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração do texto da Câmara Corporativa relativo à 

proposta de lei sobre a alteração da Lei n.º 2136, de 11 de Julho de 1968 (Lei do Serviço Militar).  
 Subscreve, com outros Deputados, o aviso prévio sobre aspectos culturais, económicos e sociais do 

distrito de Braga.  
 Refere-se a vários aspectos de política económica.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Trata do problema das transferências cambiais entre o ultramar, nomeadamente Angola, e a metrópole 

e seus reflexos no comércio e na indústria.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre os aspectos culturais, económicos e sociais do distrito de 

Braga e subscreve, com outros Deputados, uma moção relativa ao referido aviso prévio.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao projecto de lei sobre a reabilitação e 

integração social de indivíduos deficientes.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Refere-se ao problema do abastecimento de matéria-prima aos sectores têxteis dos lanifícios e dos 

algodões e mistos.  
 Discute na generalidade à proposta de lei sobre fomento industrial.  
 Refere-se a problemas do abastecimento da indústria em certas matérias-primas.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Almeida e Sousa, acerca do porto de Leixões e da barra do Douro.  
 Tece considerações acerca da indústria têxtil industrial. 


