
FRANCISCO JOSÉ CORTES SIMÕES 
Legislaturas: IX. 
 
Data de nascimento 
 1916-11-14. 
 
Localidade 
 Estremoz / Évora. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Agronomia pelo Instituto Superior de Agronomia de Lisboa. 
 
Profissão 
 Engenheiro Agrónomo; 
 Funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Inicia a vida profissional em Elvas (1944); 
 Engenheiro Agrónomo do quadro da Junta de Colonização Interna (1947). 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia da União Nacional de Estremoz; 
 Vogal da Comissão Distrital da União Nacional de Évora; 
 Presidente da Assembleia Geral da Casa do Povo de Santa Maria. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Évora Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Alude a vários problemas do meio rural.  
 Requer vários elementos sobre o fornecimento de máquinas agrícolas aos grémios da lavoura.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Refere-se à visita de um grupo de Deputados a Moçambique, realçando especialmente alguns aspectos 

ligados ao fomento e ao povoamento daquela província.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Refere-se ao falecimento do Prof. Joaquim Vieira Natividade, evocando os principais passos da vida e 

obra desse mestre da agronomia.  
 Requer informações sobre a produção e importação de trigo, centeio e milho no continente, durante o 

ano de 1968, e sobre o número de veículos ligeiros em circulação e acidentes com os mesmos em 1967 
e 1.º semestre de 1968.  

 Volta a requerer várias informações sobre a produção e importação de trigo, centeio e milho, 
relativamente ao continente e a 1968.  


