
FRANCISCO ELMANO MARTINEZ DA CRUZ ALVES 
Legislaturas: IX, XI. 
 
Data de nascimento 
 1929-10-20. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Concelhia da União Nacional de Alcochete (1956); 
 Dirigente da Mocidade Portuguesa, organismo de que foi inspector; 
 Vice-presidente da Câmara Municipal de Alcochete; 
 Secretário do Subsecretário de Estado da Educação Nacional, Rebelo de Sousa, durante 3 anos; 
 Subsecretário de Estado da Juventude e Desportos (1968). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo s Comissõe
IX Setúbal l. Política e Administração Geral e Loca
XI Setúbal 

(Presidente). 
Legislação e Redacção; Política e Administração Geral e Local 

 
Intervenções parlamentares 
I

neralidade o projecto de lei sobre a preferência no provimento de lugares do ensino 

ecialidade e subscreve com 
esmo projecto de lei.  

 gião de Lisboa e o distrito de Setúbal. 

 e 
compreendido entre Março de 1952 e Maio de 1961 relativamente à Ponte do Marechal 

as 

 com outros Deputados uma proposta de alteração à proposta de lei sobre o regime jurídico 

 Vila Franca.  

 do e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.  

m na Ponte do Marechal Carmona, em Vila Franca de 

de e na especialidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III 

 
 e despesas da Ponte do Marechal Carmona, Ponte da Arrábida e 

X Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Discute na especialidade o artigo 21.º da proposta da Lei de Meios para 1966.  
 Discute na ge

primário.  
 Subscreve duas propostas de alteração a esse projecto de lei, discute na esp

outros Deputados várias propostas de alteração ao m
 Trata das ligações entre as duas margens do Tejo.  
 Fala sobre o plano director da re

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Requer vários elementos sobre as Pontes Salazar e do Marechal Carmona e a auto-estrada do Norte

no período 
Carmona.  

 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude, discute 
moções apresentadas e subscreve com outros Deputados uma moção relativa àquele aviso prévio.  

 Subscreve
da caça.  

 Faz considerações sobre a portagem na ponte de
 Refere-se à situação dos professores primários.  
 Discute as Contas Gerais do Esta

3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Apresenta uma nota de perguntas sobre a portage

Xira, e sobre a via rápida de Coina a Porto Alto.  
 Discute na generalida

Plano de Fomento.  
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1968.  
Requer vários elementos sobre receitas
auto-estrada do Norte até Vila Franca. 

 Discute na especialidade propostas de alteração à proposta de lei do serviço militar.  



 Requer que lhe seja fornecido um exemplar do «livro branco» respeitante às relações de Portugal com a 

ário do nascimento de Pedro Alvares Cabral, sugerindo a construção de um 
. Manuel I, como grande impulsionador dos descobrimentos portugueses 

a (1968-1969) 

 

a (1973-1974) 

roblema dos 
combustíveis líquidos, afirmando a sua confiança em que o Governo continuará a estudar as medidas 
que melhor se adaptem, com o mínimo de sacrifício global, às necessidades do País. 

União Indiana.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.  
 Requer que lhe sejam fornecidos vários elementos sobre a Organização Nacional Mocidade Portuguesa.  
 Refere-se ao 5.º centen

monumento à memória do rei D
na era de Quinhentos. 

4.ª Sessão Legislativ
 Não regista intervenções. 

XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativ
 Responde ao discurso do Sr. Presidente da República na inauguração da Sessão Inaugural da 

Legislatura.  
 Começa por saudar o Sr. Deputado brasileiro presente, ocupando-se em seguida do p


