
JOSÉ COELHO JORDÃO 
Legislaturas: IX, X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1923-11-13. 
 
Localidade 
 Alqueidão / Figueira da Foz / Coimbra. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Silvicultura (1948). 
 
Profissão 
 Engenheiro silvicultor; 
 Funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Técnico do Plano de Fomento Agrário, participando no levantamento de campo para a Carta Agrícola e 

Florestal do País e nos trabalhos dos Serviços de Inquéritos Económicos (1949); 
 Adjunto do Chefe da Circunscrição Florestal de Coimbra (1953); 
 Técnico da Administração Florestal da Figueira da Foz (1958); 
 Secretário da Assembleia Geral da Secção Regional de Coimbra da Ordem dos Engenheiros; 
 Vice-presidente da Junta Autónoma do Porto da Figueira da Foz; 
 Delegado do Banco de Fomento da zona centro (1970-1986); 
 Passa à situação de reforma (1986), mas em 1999 ainda exercia funções administrativas nos Estaleiros 

Navais do Mondego. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vereador da Câmara Municipal da Figueira da Foz (1960-1961); 
 Vice-presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz (1961); 
 Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz (1961). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Coimbra Política e Administração Geral e Local. 
X Coimbra Política e Administração Geral e Local. 
XI Coimbra Finanças. 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Trata do problema do porto da Figueira da Foz.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Trata de problemas da produção e do comércio do sal.  
 Fala sobre as dificuldades materiais dos municípios e a necessidade de isentar as câmaras do imposto de 

transacções por certas aquisições.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Faz considerações sobre problemas de fomento florestal.  
 Faz considerações sobre o aproveitamento do Mondego e o porto da Figueira da Foz.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Refere-se ao problema da regularização do rio Mondego como medida de protecção da agricultura 

contra as cheias.  
 Apresenta dois requerimentos, um pedindo informações sobre massas alimentícias e outro sobre 

importação de arroz.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.  



2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Refere-se ao porto da Figueira da Foz como um dos pólos dinamizadores do desenvolvimento económico 

da Região Centro.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado de 1969.  
 Subscreve, com outros Deputados, nova proposta de aditamento ao projecto de lei sobre a reabilitação 

e integração social de indivíduos deficientes.  
 Pede ao Governo a actualização dos vencimentos dos guarda-rios, chefes de lanço e chefes de 

conservação de estradas.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração do projecto de lei atrás referido.  
 Trata da situação das juntas autónomas dos portos em face da abolição do imposto de pescado.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a votação da revisão 

constitucional se faça sobre o texto sugerido pela comissão eventual.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de nova redacção do artigo 8.º e uma proposta de 

aditamento de um número novo ao artigo 31.º da Constituição.  
 Faz considerações sobre electrificação rural, a propósito da inauguração da rede eléctrica da última 

povoação por electrificar do concelho da Figueira da Foz.  
 Requer as publicações Dez Anos de Política Externa.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de resolução tendente a aprovar para ratificação a 

Convenção sobre a Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre fomento industrial.  
 Refere-se à importância, para o distrito de Coimbra, da entrada em funcionamento do cais comercial do 

porto da Figueira da Foz.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Ocupa-se da política regional no distrito de Coimbra.  
 Aponta algumas carências da região de Oliveira do Hospital.  
 Participa no debate das contas públicas gerais do Estado, metrópole e ultramar e das contas da Junta do 

Crédito Público referentes a 1971.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Aborda problemas da pesca da sardinha.  
 Refere-se à visita ultimamente efectuada por S. Ex.ª o Chefe do Estado ao vale do Mondego, desde a 

barragem da Aguieira até ao porto da Figueira da Foz. 


