
FRANCISCO ANTÓNIO DA SILVA 
Legislaturas: VIII, IX, X. 
 
Data de nascimento 
 1916-03-14 
 
Localidade 
 Cuba / Beja. 
 
Habilitações literárias 
 Frequência do 7.º ano dos liceus. 
 
Profissão 
 Proprietário. 
 
Carreira profissional 
 Presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Cuba; 
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Cuba. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Câmara Municipal de Cuba; 
 Presidente dos Grémios da Lavoura do Baixo Alentejo e de Cuba; 
 Director da Corporação da Lavoura; 
 Procurador à Câmara Corporativa (XI Legislatura). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Beja Política e Administração Geral e Local. 
IX Beja Obras Públicas e Comunicações. 
X Beja Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei relativa ao arrendamento da propriedade rústica.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Fala sobre a obra de rega do Alentejo.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Participa no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para a 

enfrentar.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Não regista intervenções.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Lembra a acção de D. José do Patrocínio Dias, bispo de Beja, recentemente falecido.  
 Elogia a acção desenvolvida pela Comissão Coordenadora das Obras Públicas no Alentejo, a propósito do 

1º aniversário da criação da mesma.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico da caça.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Fala sobre problemas agrícolas do distrito de Beja.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento pedindo a apreciação pela Assembleia do Decreto- 

-Lei n.º 48.836.  
 Trata de problemas de reconversão agrária no distrito de Beja.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de substituição e de emenda da proposta de lei sobre a 

reorganização das Casas do Povo e a previdência rural.  
 



X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve o parecer da Comissão de Economia sobre a proposta de lei de autorização das receitas e 

despesas para 1970.  
 Subscreve, com outros Deputados, dois projectos de lei, um sobre acordos colectivos de comercialização 

de produtos agrícolas, florestais ou pecuários e outro sobre o crédito de colheita pelo processo de 
warrantagem.  

 Chama a atenção dos responsáveis para a necessidade de se definir uma política agrária integral.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Vicente de Abreu sobre vários problemas que afectam a lavoura do 

Alto Alentejo.  
 Discute na generalidade os projectos de lei sobre acordos colectivos de comercialização de produtos 

agrícolas, florestais ou pecuários e sobre o crédito de colheita pelo processo de warrantagem.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emendas às diferentes bases do projecto de lei 

sobre acordos colectivos de comercialização de produtos agrícolas, florestais ou pecuários, segundo o 
texto da Câmara Corporativa, sobre o qual se propõe também que incida, de preferência, a votação.  

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre a protecção do 

cinema nacional.  
 Faz considerações sobre alguns aspectos da subida do custo de vida, designadamente os preços dos 

medicamentos, das reparações de veículos automóveis e do pão e os preços praticados nos cafés, 
pastelarias e restaurantes.  

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.  
 Solicita do Governo a urgente revisão da política oleícola.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Economia relativo à proposta de lei sobre fomento industrial.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Usa da palavra para agradecer ao Governo diversos empreendimentos levados a efeito ou projectados 

para o Alentejo.  


