FRANCISCO MANUEL LUMBRALES DE SÁ CARNEIRO
Legislaturas: X.
Data de nascimento
 1934-07-19.
Localidade
 Porto
Data da morte
 1980-12-04.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa.
Profissão
 Advogado.
Carreira profissional
 Ordem dos Advogados
 Dirigente da Cooperativa Confronto.
Perfil político-ideológico
 Católico, ligado aos meios católicos reformistas do Porto e a D. António Ferreira Gomes;
 Membro da SEDES.
Carreira político-administrativa
 Fundador e Presidente do Partido Popular Democrático (1974);
 Ministro sem Pasta do I Governo Provisório (1974);
 Deputado à Assembleia Constituinte e à Assembleia da República;
 Primeiro Ministro (1980).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
X
Porto
Política e Administração Geral e Local. *
* Renuncia ao mandato em 25 de Janeiro de 1973.
Intervenções parlamentares
X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)













Chama a atenção do Governo para um aspecto da instrução criminal ligado aos direitos e liberdades
fundamentais.
Discute na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.
Dirige ao Governo duas notas de perguntas, uma sobre a amnistia e indulto de crimes e outra sobre o
funcionamento de aulas mistas nalguns graus de ensino.
Requer a 2.ª e 3.ª séries do Diário do Governo e bem assim todas as publicações oficiais editadas.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração da proposta de lei sobre a adopção de
medidas tendentes ao desenvolvimento da região de turismo da serra da Estrela e discute na
especialidade a referida proposta de lei.
Requer informações sobre estradas onde haja limites máximos de velocidade fixados para automóveis
ligeiros sem reboque.
Apresenta uma nota de perguntas sobre a garantia de defesa aos arguidos presos, segundo preceitua o
artigo 279.º do Código de Processo Penal.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a criação de tribunais de família.
Aborda o problema das garantias do arguido em processo-crime.
Propõe a retirada da discussão da proposta de lei sobre a criação de tribunais de família, formulando
alguns votos ao Governo sobre a referida matéria.
Faz considerações sobre a premência de uma lei de imprensa.





































Pronuncia-se contra os cortes feitos pela Censura nos relatos da imprensa relativos à sua última
intervenção.
Pronuncia-se sobre a forma de votar a proposta por si apresentada no sentido de ser retirada da
discussão a proposta de lei sobre a criação de tribunais de família.
Requer informações acerca de estradas da jurisdição da Câmara Municipal do Porto relativamente às
quais se encontram fixados limites máximos de velocidade para automóveis ligeiros sem reboque.
Apresenta uma nota de perguntas sobre negociações com a Santa Sé para revisão da Concordata.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de moção relativa ao aviso prévio do Sr. Deputado
Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e a sociedade moderna.
Apresenta uma nota de perguntas, dirigida aos Ministérios da Justiça e Interior respectivamente, no
sentido de saber se o interrogatório dos arguidos presos vem sendo efectuado com assistência de
advogado ou defensor oficioso do arguido.
Informa ter entregue na Mesa um projecto de lei de imprensa, elaborado por si e pelo Sr. Pinto
Balsemão, projecto esse que seria apresentado no início da próxima sessão legislativa.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)

Presta homenagem à memória dos Srs. Deputados Pinto Bull, Pinto Leite, Vicente de Abreu e Leonardo
Coimbra, vítimas de acidente na província da Guiné em missão da Assembleia.
Apresenta duas notas de perguntas, a primeira referente a instrução criminal, liberdade condicional,
medidas de segurança, regime prisional, crimes contra a segurança do Estado, promoção dos juízes e
sua nomeação em comissões e ao habeas corpus, a segunda sobre o eventual aumento do número de
Deputados.
Subscreve, com outros Deputados, um projecto de lei de revisão constitucional.
Apresenta uma nota de perguntas sobre as condições em que vivem os presos da cadeia do Forte de
Peniche.
Preconiza a revisão da Concordata entre Portugal e a Santa Sé.
Intervém na discussão na especialidade da proposta de lei sobre a actividade teatral e subscreve, com
outros Deputados, uma proposta de emenda da referida proposta de lei.
Requer cópias dos regulamentos das cadeias e estabelecimentos prisionais dependentes dos Ministérios
da Justiça e do Interior, bem como das instruções para a sua aplicação.
Subscreve, com outros Deputados, duas propostas de alteração à proposta de lei sobre a protecção do
cinema nacional.
Requer várias informações relativas ao número de pessoas detidas, na metrópole, à ordem da Polícia
Internacional e de Defesa do Estado e depois à ordem da Direcção-Geral de Segurança, durante os anos
de 1966 a 1970.
Requer duas publicações oficiais.
Volta a fazer considerações acerca da revisão da Concordata com a Santa Sé.
Refere-se à visita de um grupo de Deputados a alguns estabelecimentos prisionais dependentes do
Ministério da Justiça.
Apresenta dois requerimentos relativos à detenção de pessoas à ordem, respectivamente, do Ministério
Público e da Policia Judiciária.
Apresenta dois requerimentos, um pedindo diversos elementos sobre publicações impressas não
periódicas impedidas de circular em 1968, 1969 e 1970, o outro pedindo uma relação de todas as
transferências monetárias de Angola e Moçambique para a metrópole, autorizadas em 1970, referentes
a lucros de sociedades comerciais com actividades naquelas províncias e a remunerações dos seus
corpos gerentes.
Requer uma publicação oficial do Ministério da Justiça.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Carlos Ivo lamenta a continuação da interferência da
comissão de censura de Moçambique na livre publicação das intervenções parlamentares.
Requer elementos anteriormente pedidos e ainda não fornecidos, relativos a prisões e detenções levadas
a cabo pela Policia Internacional e de Defesa do Estado ou pela Direcção-Geral de Segurança e bem
assim pela Polícia Judiciária e Ministério Público e às condenações e penas sofridas pelos detidos.
Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.
Requer a publicação oficial Estatísticas da Justiça, referente aos anos de 1960, 1969 e 1970.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Almeida Garrett discute na generalidade a proposta e os
projectos de lei de revisão constitucional.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Homem de Melo no mesmo debate na generalidade e participa no
mesmo debate na generalidade.
Comenta a resposta do Ministério das Finanças a um seu requerimento pedindo elementos sobre
transferências monetárias de Angola e Moçambique para a metrópole e insiste pela satisfação desse
requerimento.
















Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 85.º da Constituição.
Faz um aparte à segunda intervenção do Sr. Magalhães Mota no debate na generalidade da proposta e
dos projectos de lei de revisão constitucional.
Interroga a Mesa a propósito do encerramento do referido debate.
Invoca o Regimento a propósito do requerimento do Sr. Trigo Pereira e outros Srs. Deputados no
sentido de que a votação da revisão constitucional se faça sobre o texto sugerido pela comissão
eventual.
Dá explicações, interroga a Mesa acerca do conteúdo do referido requerimento e requer a votação
nominal do mesmo.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.
Requer uma relação discriminada de todas as transferências monetárias de Angola e Moçambique para a
metrópole, autorizadas em 1970, referentes a lucros de sociedades comerciais com actividades naquelas
províncias ultramarinas e a remunerações dos seus administradores e demais membros dos corpos
gerentes.
Subscreve, com outros Deputados, vaias propostas de emenda, alteração e eliminação na referida
proposta de lei.
Apresenta uma nota de perguntas relativa à tabela de custas nos tribunais das contribuições e impostos.
Volta a intervir no debate na especialidade da proposta de lei sobre liberdade religiosa.
Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa.
Subscreve duas propostas de alterações ao referido projecto de lei de que é co-autor.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)





















Requer, em nome de dez Deputados, que seja submetido à apreciação da Assembleia Nacional o
Decreto-Lei n.º 520/71, publicado no Diário do Governo, 1.ª série, n.º 276, de 24 de Novembro.
Faz um aparte à intervenção em que Sr. Roboredo e Silva se refere ao problema do trânsito nas
estradas do continente.
Refere-se ao regime a que estão sujeitos os presos políticos e à actuação da Direcção-Geral de Segurança.
Requer cópias de todas as mensagens de Ano Novo de S. Ex.ª o Presidente da República.
Requer informações sobre a realização de um inquérito ao modo como foi interrogado na Direcção-Geral
de Segurança José Pedro Correia Soares.
Intervém na apreciação no Decreto-Lei n.º 520/71.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Cunha Araújo faz a apreciação do Decreto-Lei n.º 520/71.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Teixeira Canedo faz a apreciação do mesmo.
Subscreve a proposta de criação de uma comissão eventual para estudo de todas as queixas,
reclamações e acusações formuladas quanto à actuação da Direcção-Geral de Segurança.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a organização judiciária.
Preconiza o abaixamento da idade mínima de reforma nas profissões mais desgastantes e que a
demissão de funcionário público, aplicada em processo disciplinar, implique a perda do direito à
aposentação.
Subscreve várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a organização judiciária, volta a discutir
na generalidade.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. João Manuel Alves discute na generalidade a mesma proposta
de lei.
Pede à Mesa um esclarecimento relativo à questão prévia apresentada no fim do debate na generalidade
da referida proposta de lei.
Subscreve uma declaração de voto relativa à questão prévia que retira da discussão na especialidade as
suas propostas de alteração à proposta de lei sobre organização judiciária e propostas de emenda e de
alteração à mesma proposta de lei.
Requer informações relativas à censura administrativa de gravações musicais.
Apresenta uma nota de perguntas relativa à publicação do regulamento previsto na base XII da Lei n.º
4/71, de 21 de Agosto.
Requer várias publicações.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)





Agradece o voto de pesar manifestado por ocasião da morte de seu irmão.
Tece considerações sobre a abolição de medidas de segurança previstas no Decreto-Lei n.º 450/72.
Apresenta um requerimento acerca da veracidade dos acontecimentos ocorridos na capela do Rato, em
Lisboa, em 31 Dezembro de 1972.
Renuncia ao mandato em 25 de Janeiro de 1973.

