
 

FRANCISCO JOSÉ PEREIRA PINTO BALSEMÃO 
Legislaturas: X. 

 
Data de nascimento 
▪ 1937-09-01. 

 
Localidade 
▪ Lisboa. 

 
Habilitações literárias 
▪ Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa. 

 
Profissão 
▪ Advogado; 

▪ Jornalista; 

▪ Administrador de empresas de comunicação social. 
 

Perfil político-ideológico 
▪ Foi um dos membros proeminentes da “Ala liberal”; 

▪ Foi um dos fundadores do Partido Popular Democrático – PPD (1974). 
 

Carreira parlamentar 

Legislaturas Círculo Comissões 

X Guarda Negócios Estrangeiros (Secretário). 

 

Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
▪ Discute na generalidade a proposta de lei de autorização as receitas e despesas para 1970. 

▪ Propõe que a discussão e votação do artigo 1.º da referida proposta de lei se faça sobre o texto 
sugerido pela Câmara Corporativa e intervém na discussão na especialidade. 

▪ Dirige ao Governo uma nota de perguntas sobre algumas questões relativas à região de turismo da serra 

da Estrela e sobre os custos de construção e conservação da estrada nacional entre as Penhas da Saúde 
e Seia. 

▪ Discute na generalidade a proposta de lei sobre a adopção de medidas tendentes ao desenvolvimento 
da região de turismo da serra da Estrela. 

▪ Apresenta uma nota de perguntas inquirindo sobre a provável data de envio à Assembleia Nacional da 
anunciada proposta de lei de imprensa. 

▪ Faz um aparte à intervenção do Sr. Sá Carneiro sobre os cortes feitos pela Censura nos relatos da 
imprensa relativos à sua última intervenção. 

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
▪ Subscreve, com o Sr. Sá Carneiro e outros Deputados, um projecto de lei de revisão constitucional. 

▪ Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção do cinema nacional. 

▪ Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a actividade 
teatral e intervém na discussão na especialidade. 

▪ Faz considerações sobre questões relativas ao desenvolvimento do distrito da Guarda. 

▪ Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional. 

▪ Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à proposta de lei sobre liberdade religiosa 
e subscreve, com mais dois Deputados, várias propostas de alteração e eliminação na referida proposta 

de lei. 

▪ Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa e subscreve propostas de alteração 
ao referido projecto de lei de que é co-autor. 

▪ Pede um esclarecimento acerca do requerimento do Sr. Ulisses Cortês e outros Srs. Deputados no sentido 
de que a votação da lei de imprensa se faça sobre o texto recomendado pela comissão eventual. 

▪ Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa e subscreve, com 

outros Deputados, várias propostas de alteração e aditamento ao referido texto. 

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
▪ Lê o parecer conjunto da Comissão de Negócios Estrangeiros e da comissão eventual para o estudo das 

medidas tendentes a reforçar a Comunidade Luso-Brasileira. 



▪ Intervém no debate para apreciação da Convenção sobre a Igualdade de Direitos e Deveres entre 
Brasileiros e Portugueses e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de resolução tendente a 
aprovar para ratificação a mesma Convenção. 

▪ Discute na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972. 

▪ Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Sá Carneiro se refere ao regime a que estão sujeitos os 
presos políticos e à actuação da Direcção-Geral de Segurança. 

▪ Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre a organização judiciária e subscreve 
uma declaração de voto relativa à questão prévia que retira da discussão na especialidade as propostas 
de alteração apresentadas pelo Sr. Sá Carneiro relativas à mesma proposta de lei. 

▪ Subscreve, com outros Deputados, duas propostas de resolução para aprovação das contas públicas de 

1970. 

▪ Refere-se à visita do Sr. Ministro das Obras Públicas a vários concelhos do distrito da Guarda. 

▪ Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei da revisão da Lei Orgânica do Ultramar. 
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
▪ Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado. 

▪ Refere-se a problemas de informação e preconiza a criação de leis da rádio e da televisão. 

▪ Discute, na especialidade, o Regimento da Assembleia Nacional. 

▪ Participa no debate sobre o aviso prévio acerca dos meios de comunicação social e problemática de 
informação. 

▪ Em aparte à intervenção do Sr. Homem de Melo na sua participação no debate sobre o aviso prévio 

acerca dos meios de comunicação social e problemática de informação. 

▪ Faz a análise da actividade parlamentar de um grupo de Deputados, denominada «ala liberal». 


