
FRANCISCO CORREIA DAS NEVES 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1929-09-03. 
 
Localidade 
 Oliveira do Hospital / Coimbra. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra; 
 Curso complementar de Ciências Jurídicas pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Magistrado. 
 
Carreira profissional 
 Delegado do Procurador da República. 
 Inspector da Polícia Judiciária. 
 Secretário do Ministro da Justiça, em comissão de serviço. 
 Em 1969 era Juiz de Direito na Comarca de Beja, passando à situação de licença ilimitada ao ser eleito 

deputado; 
 Após a carreira parlamentar (1973), voltou ao exercício da sua profissão em Beja, até 1995; 
 Foi docente do Instituto Politécnico de Beja. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Comissão Distrital de Beja da União Nacional (1969); 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Beja Obras Públicas e Comunicações.  
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Procede, na qualidade de relator, à leitura do acórdão da Comissão de Verificação de Poderes que 

verificou os poderes dos deputados eleitos.  
 Solicita do Governo uma ampla amnistia no campo criminal.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a adopção de medidas tendentes ao desenvolvimento 

da região de turismo da serra da Estrela.  
 Refere-se ao problema do tratamento dos delinquentes inimputáveis perigosos.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a alteração da Lei n.º 2195, de 11 de Julho de 1968 

(Lei do Serviço Militar).  
 Dá conhecimento dos esclarecimentos prestados pelo director do Instituto de Assistência Psiquiátrica 

acerca da sua intervenção sobre o internamento dos delinquentes inimputáveis perigosos.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a assistência judiciária.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Homem Ferreira na discussão na generalidade da referida proposta 

de lei.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de emenda e aditamento à proposta de lei sobre a 

assistência judiciária.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Alberto de Meireles sobre o cálculo do laudémio dos foros do Estado.  
 Requer informação sobre a conclusão do pavilhão destinado aos delinquentes inimputáveis perigosos no 

Hospital Psiquiátrico de Sobral Cid, em Coimbra.  
 Agradece ao Governo o interesse na resolução do problema do internamento dos delinquentes 

inimputáveis perigosos.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Trata dos problemas do Baixo Alentejo, nomeadamente da industrialização do distrito de Beja.  
 Apresenta uma nota de perguntas sobre a actualização de vencimentos de oficiais, sargentos e praças 

da Guarda Nacional Republicana e da Guarda Fiscal.  



 Requer diversos elementos relativos à industrialização do Baixo Alentejo.  
 Requer informações sobre a possibilidade de um funcionário público, na situação de licença ilimitada ou 

exonerado, conseguir, total ou parcialmente, o reembolso directo ou a transferência para a caixa de 
previdência que cubra a sua nova actividade profissional, das contribuições que lhe hajam sido 
descontadas nos vencimentos para a Caixa Geral de Aposentações.  

 Fala sobre as funções do Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária e do Centro de Informática 
do Ministério da Justiça, a propósito da visita do Sr. Presidente do Conselho a estes serviços.  

 Congratula-se com a decisão tomada pelo Governo de instalar em Sines a Refinaria do Sul, de petróleos 
brutos e seus resíduos.  

 Discute na especialidade o texto da comissão eventual de revisão constitucional.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Alberto de Alarcão, a propósito da visita do Sr. Presidente do 

Conselho ao Baixo Alentejo litoral, faz considerações sobre o seu desenvolvimento económico e futuro 
demográfico.  

 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa e subscreve, com 
outros Deputados, uma proposta de eliminação e uma proposta de aditamento ao do texto da comissão 
eventual atrás referido.  

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Refere-se à morte do major Lobo da Costa, enaltecendo os serviços prestados ao País por aquele oficial, 

nomeadamente no campo militar e desportivo.  
 Faz considerações sobre alguns problemas que afectam o desenvolvimento do Baixo Alentejo.  
 Refere-se ao interesse manifestado pelo Governo Espanhol relativamente às ligações rodoviárias Beja-

Sevilha.  
 Interroga a Mesa sobre se, tendo sido o Sr. Pinto Machado convocado para prestar serviço militar, 

haviam sido tomadas providências para que a sua presença fosse assegurada para cumprimento do seu 
mandato.  

 Refere-se a assunto de interesse para o Baixo Alentejo, referindo-se especialmente à necessidade de 
electrificação das terras do concelho de Mértola.  

 Requer informações sobre as medidas adoptadas quanto ao desenvolvimento turístico da região da serra 
da Estrela.  

 Subscreve, com outros Deputados, o parecer da Comissão de Verificação de Poderes relativo à eleição 
suplementar de um Deputado pelo círculo da Guiné.  

 Discute na especialidade a proposta de lei de defesa da concorrência.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Sá Carneiro discute na generalidade a proposta de lei sobre a 

organização judiciária.  
 Salienta algumas das medidas tomadas pelo Governo no sentido de uma maior expansão económica e 

melhor justiça social.  
 Requer informações relativas à criminalidade por consumo, detenção, tráfico e produção de drogas.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Apresenta uma nota de perguntas relativas à construção da ponte sobre o Guadiana, no limite dos 

concelhos de Beja e Serpa; à possibilidade de desdobramento das actuais direcções de viação e à 
eventual criação de uma – ou de secção própria – na sede do distrito de Beja; e à regulamentação do 
arrendamento rural nos perímetros das obras de rega, particularmente no que respeita ao Alentejo.  

 Apresenta uma nota de perguntas acerca de preços e honorárias nas casas de saúde e hospitais e sobre 
cobrança judicial de impostos, taxas e outras receitas.  

 Apresenta um requerimento acerca das rendas junto aos perímetros das obras de rega.  
 Apresenta urna nota de perguntas relativas ao enorme serviço existente nos tribunais das Relações, em 

especial no de Lisboa.  


