ULISSES CRUZ DE AGUIAR CORTÊS
Legislaturas: I, II, III. IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI.
Data de nascimento
 1901-02-05.
Localidade
 Castanheira de Pêra / Leiria.
Data da morte
 1975.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra.
Profissão
 Alto Funcionário Público;
 Político.
Carreira profissional

Inspector do Registo Predial;

Presidente da Comissão Jurisdicional dos Bens Culturais;

Presidente do Conselho Administrativo da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais;

Vogal do Conselho Superior dos Serviços Criminais;

Director dos Serviços Externos da Justiça;

Director-Geral da Justiça;

Secretário-Geral do Ministério da Justiça;
Perfil político-ideológico
 Membro do Partido Republicano de Reconstrução Nacional (ainda estudante);
 É um representante dos republicanos moderados na União Nacional;
 Fará parte do grupo dos mais fiéis apoiantes de Salazar, embora não pertença ao núcleo duro do grupo
de Coimbra.
Carreira político-administrativa

Vice-presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal da Lousã (1926);

Chefe de Gabinete do Ministro da Justiça, Manuel Rodrigues (1933-1940).

Comissão Concelhia de Lisboa da União Nacional (1934);

Participa na organização do I Congresso da União Nacional, como vogal da Subsecção de Justiça,
começando a ganhar relevo político (1934);

Vogal da Comissão Executiva da União Nacional (1945);

Presidente da Comissão Executiva da União Nacional (1949-1950);

Por indicação de Salazar, integra um grupo de pessoas qualificadas para estudar o conjunto da questão
política, no âmbito da Comissão Executiva da União Nacional (1949);
▪ Ministro da Economia (1950-08-02 a 1958-08-14): Foi responsável pela elaboração e entrada em vigor
do I Plano de Fomento (1953-1958) e lança o projecto da Siderurgia Nacional (1954). No encerramento
do II Congresso da Indústria Portuguesa defende a necessidade de prosseguir uma política de
desenvolvimento em que se reforce o papel da iniciativa privada (1957);
▪ Ministro das Finanças (1965-06-14 a 1968-08-19).

Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
I
II
Não existiam círculos nem Comissões permanentes.
III
IV
Lisboa
Finanças; Legislação e Redacção.
V
Lisboa
Finanças; Legislação e Redacção.
VI
Lisboa
*
VII
Lisboa
*
VIII
Lisboa
Finanças; Economia (Presidente)
IX
Lisboa
*
X
Lisboa
Finanças (Presidente)
XI
Lisboa
Finanças (Presidente).
* Mandato suspenso por integrar o Governo.
Intervenções parlamentares
I Legislatura (1935-1938)

1.ª Sessão Legislativa (1935)






Participa no debate sobre o Regimento da Assembleia Nacional.
Apresenta um projecto de lei sobre supressão dos julgados municipais e remodelação da área das
comarcas.
Manda para a Mesa um aviso prévio declarando que deseja tratar da forma como tem sido efectuada,
em Alverca, a construção de aviões para o exército, no duplo aspecto técnico e económico, bordando
largas considerações sobre o assunto, ao fim das quais requer que, pelo Ministério da Guerra, lhe sejam
enviadas algumas informações relativas ao seu aviso prévio.
Discute o projecto de lei do Sr. Cândido Duarte, sobre a criação de asilos agrícolas.

2.ª Sessão Legislativa (1935-1936)







Discute e manda uma proposta de eliminação de algumas palavras do artigo 3.º do projecto de lei do Sr.
José Cabral, relativo ao acesso a certas funções públicas dos bacharéis em direito.
Fala sobre o projecto de lei respeitante a reorganização do Ministério da Marinha.
Discute o aviso prévio do Sr. Pinto de Mesquita, relativo à situação dos magistrados judiciais perante a
reforma dos vencimentos.
Declara que se estivesse presente teria votado a favor da base XIII da proposta de lei referente à
reorganização do Ministério da Instrução.
Refere-se ao projecto de lei apresentado pelo Sr. Cunha Gonçalves, e da sua autoria também, acerca da
reforma da lei do divórcio.
Discute o projecto de lei referente a tornar feriado o dia 28 de Maio.

3.ª Sessão Legislativa (1936-1937)



Manifesta a sua concordância com a atitude do Governo no que respeita à questão da Espanha.
Aprecia o decreto-lei n.º 27.306, que remodela os institutos de criminologia.
Refere-se à questão do número legal de Deputados para a votação de projectos a que tenha sido
negada a promulgação.
Fala sobre o aviso prévio do Sr. Diniz da Fonseca acerca do inquilinato.





Trata, na especialidade, do projecto da comissão respectiva de alterações ao Regimento.
Fala sobre a proposta de lei relativa à propriedade industrial.
Fala na proposta de lei que trata da construção dos Palácios de Justiça de Lisboa e Porto.





4.ª Sessão Legislativa (1937-1938)

II Legislatura (1938-1942)

1.ª Sessão Legislativa (1938-1939)


Trata do decreto-lei n.º 29.389, que reorganiza os serviços da Câmara Municipal de Lisboa.




Fala sobre o aviso prévio do Sr. Vasco Borges acerca de certa operação cambial realizada com o Banco
de Portugal.
Fala acerca da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1940.




Fala sobre a Concordata negociada entre a Santa Sé e o Estado Português.
Envia, aproveitando o ensejo da aprovação da Concordata com a Santa Sé, uma moção.

2.ª Sessão Legislativa (1939-1940)

3.ª Sessão Legislativa (1940-1941)

4.ª Sessão Legislativa (1941-1942)




Aprecia a proposta de lei de receitas e despesas para o ano de 1942
Entra na discussão da proposta de lei relativa à criação de um imposto sobre os lucros extraordinários
de guerra.
Profere palavras de sentimento pelo falecimento do Sr. Vasco Borges.

III Legislatura (1942-1945)

1.ª Sessão Legislativa (1942-1943)



Entra no debate acerca da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1943.
Entra no debate acerca da proposta de lei relativa à fiscalização das sociedades por acções.




Entra no debate acerca da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1944.
Entra no debate acerca da proposta de lei relativa à Convenção Ortográfica Luso-Brasileira.




Discute, na generalidade, a proposta de lei de fomento e reorganização industrial.
Discute a proposta de lei de coordenação dos transportes terrestres e fala, na especialidade, sobre a
mesma proposta de lei.
Entra no debate acerca da proposta de lei de alterações à Constituição Política e ao Acto Colonial,
intervindo na especialidade, à mesma proposta de lei.

2.ª Sessão Legislativa (1943-1944)
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945)



IV Legislatura (1945-1949)

1.ª Sessão Legislativa (1945-1946)





Profere palavras de mágoa pelo falecimento do Doutor Manuel Rodrigues Júnior.
Entra no debate acerca do projecto de lei relativo aos foros-ouro.
Envia uma moção acerca do aviso prévio relativo à marinha mercante.




Entra no debate do aviso prévio do Sr. Bustorff da Silva sobre política monetária.
Apresenta uma moção relativa ao debate sobre o relatório geral da comissão de inquérito aos elementos
da organização corporativa.
Refere-se à sua moção sobre o relatório geral da comissão de inquérito aos elementos da organização
corporativa e apresenta uma proposta de substituição àquela.

2.ª Sessão Legislativa (1946-1947)



3.ª Sessão Legislativa (1947-1948)


Não regista intervenções.





Discute o aviso prévio acerca do restabelecimento do Ministério da Agricultura e apresenta uma moção.
Profere palavras de sentimento pelo falecimento do Dr. Mário Pais de Sousa, antigo Deputado.
Testemunha, ao terminar a legislatura, a sua consideração pelas qualidades e talento do Sr. Presidente
da Assembleia Nacional.

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949)

V Legislatura (1949-1953)

1.ª Sessão Legislativa (1949-1950)


Discute as contas gerais do Estado relativas a 1948.



Mandato suspenso até final da Legislatura.

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951)
VI Legislatura (1953-1957)
 Mandato suspenso.
VII Legislatura (1957-1961)
 Mandato suspenso.
VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)



Discute a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1962.
Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.



Não regista intervenções.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)





Subscreve, com outros Srs. Deputados, uma proposta de substituição integral do projecto de lei acerca
do reembolso, pelos subsequentes usuários, dos custos de linhas ou instalações novas que os
consumidores de energia eléctrica hajam pago às entidades distribuidoras.
Subscreve, com outros Srs. Deputadas, propostas de alteração aos artigos 3.º e 8.º da proposta de lei
de autorização de receitas e despesas para 1964.
Apresenta uma moção elaborada pela Comissão de Economia acerca do aviso prévio sobre a crise
agrícola nacional e as medidas tomadas para a enfrentar e tece algumas considerações sobre a moção.

4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)




Faz considerações sobre a instalação da Siderurgia Nacional em aparte à intervenção do Sr. Alfredo Brito
no debate na generalidade da proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento, discute na
generalidade a mesma proposta de lei e subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a
algumas bases da mesma proposta de lei.
Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a alguns artigos da proposta de lei de
autorização de receitas e despesas para 1965.

IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)


Não regista intervenções.



Não regista intervenções.



Não regista intervenções.



Em aparte à intervenção do Sr. Deputado Águedo de Oliveira na discussão na generalidade sobre a
ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 48.757, 48.760 e 48.836, presta alguns esclarecimentos.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)

X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)



Envia para a Mesa o parecer da Comissão de Finanças sobre a proposta de lei de autorização das
receitas e despesas para 1970 e subscreve o referido parecer.
Discute na especialidade alguns artigos da proposta de lei.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)
















Subscreve o parecer da Comissão de Finanças acerca da proposta de lei de autorização das receitas e
despesas para 1971 e discute na especialidade a referida proposta de lei.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Teixeira Canedo se refere a alguns aspectos da distribuição e
consumo de energia eléctrica em Trás-os-Montes.
Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a actividade de
seguros e resseguros.
Subscreve o parecer conjunto das Comissões de Finanças, de Economia e do Ultramar acerca da referida
proposta, de lei e subscreve um parecer adicional das referidas três comissões acerca da mesma
proposta de lei.
Subscreve, com outros Deputados, mais algumas propostas de alteração à mesma proposta de lei e
discute na especialidade a mesma proposta de lei.
Subscreve uma série de propostas de alteração à Constituição apresentadas pela comissão eventual.
Associa-se, em seu nome e no dos demais Deputados, à homenagem prestada pelo Sr. Duarte do
Amaral à vida e obra do cardeal patriarca resignatário de Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira.
Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional e intervém na
referida discussão na especialidade.
Invoca o Regimento a propósito da intervenção em que o Sr. Pinto Machado explica à Assembleia as
razões por que desistia de intervir na referida discussão na especialidade.
Volta a intervir na referida discussão na especialidade e subscreve, com outros Deputados, uma
proposta de aditamento ao artigo 93.º da Constituição e uma proposta de aditamento ao artigo 136.º da
Constituição.
Agradece as referências que lhe haviam sido feitas pelo relator da comissão eventual para o estudo da
proposta e projecto de lei de imprensa e pela Mesa.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Sá Carneiro no debate na generalidade da proposta e do projecto de
lei de imprensa.
Subscreve as propostas de alteração à referida proposta de lei apresentadas pela comissão eventual.




Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a votação da lei de imprensa se
faça sobre o texto recomendado pela comissão eventual.
Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa e volta a intervir no
referido debate na especialidade, subscrevendo, com outros Deputados, propostas de aditamento e de
alteração ao texto da comissão eventual atrás referido.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)



Subscreve, com outros Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia sobre a
proposta da Lei de Meios para 1972.
Discute na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)









Subscreve as propostas de alteração à proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado
apresentadas pelas Comissões de Economia e Finanças.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado.
Subscreve, com outros Deputados, o relatório das Comissões de Finanças e de Economia sobre o
aditamento à proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.
Subscreve, com outros Deputados, uma resolução para o aperfeiçoamento do sistema de luta antiinflacionista.
Discute na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973 e uma
proposta de aditamento à mesma proposta de lei.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à Lei de Meios para 1973.
Discute na especialidade uma alínea da proposta de lei de autorização das receitas e despesas para
1973, apresentada pelo Sr. Deputado Magalhães Mota.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de resolução à ratificação do Decreto-Lei n.º 198/72,
de 12 de Junho.

XI Legislatura (1973-1974)

1.ª Sessão Legislativa (1973-1974)


Discute, na especialidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1974.

