
JOSÉ LUÍS SUPICO 
Legislaturas: I. 
 
Data de nascimento 
 1891-02-11. 
 
Localidade 
 Mormugão / Estado da Índia. 
 
Habilitações literárias 
 Curso da Escola do Exército (1915); 
 Curso de Chefe de Serviço na Escola Prática e Engenharia (1937); 
 Curso de Informação na Escola Central de Oficiais (1938); 
 Licenciatura em Engenharia civil e de minas. 
 
Profissão 
 Oficial do Exército. 
 
Carreira profissional 
 Alferes (1915); 
 Tenente (1916); 
 Capitão (1918); 
 Integrou o CEP e esteve presente na Batalha da La Lys (1918); 
 Funcionário superior da Companhia Portuguesa de Tabacos (1927); 
 Professor do Instituto Profissional dos Pupilos do Exército; 
 Major (1939); 
 Presta serviço na Mobilização Industrial (1939-1945); 
 Tenente-coronel (1946). 
 
Perfil político-ideológico 
 Monárquico. Esteve envolvido na tentativa restauracionista de Monsanto (1919). Vogal do Conselho 

Superior da Causa Monárquica; 
 Colaborou com Sinel de Cordes no 28 de Maio de 1926; 
 Secretário-Geral do Movimento Nacional-Sindicalista. 
 
Carreira político-administrativa 
 Adjunto da Comissão Executiva da União Nacional (1932-1938); 
 Vogal da Comissão Central de Pescarias; 
 Vogal da Comissão de Censura (até 1941); 
 Presidente do Grémio dos Armadores de Pesca da Sardinha (1944). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Manda para a Mesa requerimentos pedindo informares a vários Ministérios.  
 Envia para a Mesa um aviso prévio sobre o estado das relações comerciais luso-francesas e da taxa de 

50 francos por quintal, aplicada às conservas portuguesas importadas pela França.  
 Usa da palavra sobre o assunto do seu aviso prévio, tendo apresentado uma moção, que foi aprovada. 
 Debate o projecto de lei n.º 20, relativo ao Conselho regulador do preço máximo dos géneros 

indispensáveis à vida. 
 Aprecia o projecto de lei do Sr. Manuel Fratel, relativo à alteração do Artigo 24.º do Acto Colonial. 
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Discute o projecto de lei relativo à colocação dos diplomados pelas escolas do ensino técnico 

profissional.  
 Discute a proposta de lei referente à reorganização do Ministério da Instrução.  



3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Discute a proposta de lei relativa aos petróleos brutos.  
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Carlos Borges acerca da acção da Federação dos Vinicultores do Centro 

e Sul de Portugal no preço do vinho.  
 Discute a proposta de lei relativa ao condicionamento industrial.  
 Discute as propostas do lei sobre o recrutamento militar e a organização geral do exército.  
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Não regista intervenções.  


