DOMINGOS GARCIA PULIDO
Legislaturas: I.
Data de nascimento
 1892-08-20.
Localidade
 Vidigueira / Beja.
Data da morte
 1973-12-16.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1916).
Profissão
 Advogado;
 Professor do Ensino Liceal;
 Escritor;
 Gestor.
Carreira profissional
 Advogado e Professor em Beja.
 Carreira profissional no Ministério da Justiça: Inspector-geral e Director dos Serviços Jurisdicionais de
Menores;
 Presidente do Conselho Fiscal da SACOR;
 Administrador da Sociedade Nacional de Tipografia (proprietária de O Século), até 1972.
Perfil político-ideológico
 Ideologicamente próximo do Integralismo Lusitano;
 Apoiante incondicional da Ditadura Militar (1926)
 Apesar de íntimo de Salazar, nunca foi uma figura cimeira do regime, mas esteve ligado a alguns dos
seus momentos fundamentais.
 Membro da Liga Nacional 28 de Maio (1930).
Carreira político-administrativa
 Deputado pelo círculo de Beja, no apogeu do sidonismo (1918);
 Participação activa na União Nacional, sendo o primeiro Director do Correio da Manhã, seu órgão,
aparecido em 1931-04-01;
 Participação activa no I Congresso da União Nacional (1934), com uma comunicação sobre literatura
colonial.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
I
Não existiam círculos nem Comissões permanentes. *
* Renunciou ao mandato em 1937, invocando razões particulares.
Intervenções parlamentares
I Legislatura (1935-1938)

1.ª Sessão Legislativa (1935)








Envia dois requerimentos, um para um ser enviada nota das penalidades aplicadas a firmas moageiras,
outro para lhe ser fornecida uma nota, relativa a cada ano, do montante das multas aplicadas a
industriais e moços de padaria por infracção das leis reguladoras da respectiva indústria.
Insta para que lhe sejam prestadas as informações, há tempos por ele solicitadas, sobre condenações
de moageiros.
Discute a ratificação do Decreto-Lei n.º 24 976, relativo à questão vinícola.
Entra no debate e discussão da proposta de lei de reconstituição económica.
Discute a proposta de lei sobre a criação do Conselho Superior do Exército.
Participa no debate do aviso prévio do Sr. Mário de Figueiredo sobre as actividades dos emigrados.

2.ª Sessão Legislativa (1935-1936)


Declara que se estivesse presente teria votado a favor da base XIII da proposta de lei que reorganiza o
Ministério da Instrução.

3.ª Sessão Legislativa (1936-1937)


Não regista intervenções.

